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ٝ وحًِ ؽٙحدز جالذطذجت١س ؟ط/   ِطٝ ٔحي ِقيف

 َ  881ٔعٕس  -

  ؟ْ ُٚ٘ جٌّذّٛ؟ ِٓ  ٌّحرج ألحِص جٌّذسعس قفال فخّحط/ 

 ٌطٛص٠ِ جٌؾٙحدجش ٍّٝ جٌٕحؾك١ٓ -

ٞ ضٛف١ك ٚ ورحس سؾحي قحؽ١طٗ ٚ -  جٌٛصسجءقنش جٌخذ٠ٛ

 س٘يح ِٓ ١ٍّس جٌمَٛٚ 

 ط/ و١ف ُأّّذ جٌيالخ العطمرحي جٌخذ٠ٛٞ ؟ 

ٞ ّرحسجش  - ٌمٓ جٌٍُّْ  جٌيالخ جٌز٠ٓ ع١مفْٛ أِحَ جٌخذ٠ٛ

ُ جٌ يحٌد ِٕحعرس ٌٍّٛلف ِٕٙح ِٕٙح  أٔٗ فٝ قحٌس روش جع

ْ ِغرٛلح ذىٍّس ّرذن   ٠ؿد أْ ٠ىٛ

ٖ جٌط١ٍّْحش ؟ط/  ٝ وحًِ ِٓ ٘ز  ِح ِٛلف ِقيف

ٝ ئ١ٌٙح وّح أفغٝ - ٖ جٌط١ٍّْحش ٌٚىٓ  أفغ ٗ ٌٙز ذم١س صِالت

ٝ ىش٠مس ضٕف١ز٘ح  ُ ف  جخطٍف ّٕٙ

ٖ أِحَ ط/  ٝ وحًِ صِالء  ؟ جٌخذ٠ٛٞف١ُ خحٌف ِقيف

ً ق١ّٕح ِػٍٛج ذ١ٓ ٠ذٜ  - ٝ وحِ ج ٔفزٚ جٌخذ٠ٛٞصِالء ِقيف

ٖ ٚ عأٌٗ  ٝ وحًِ فك١ّٕح ؾحء دٚس جٌط١ٍّْحش ذذلس أِح ِقيف

ٝ وحًِ غ١ش  جٌخذ٠ٛٞ ٗ أؾحخ ذحّطذجد ٚ أٔفس ِقيف ّٓ جعّ

 ِغرٛق ذىٍّس ّرذن 

ٖ أؾحخ ُ ٚجٌذ ً ّٓ جع ٞ ِكّذ ق١ّٕح عث  جٌّشقَٛ ٍّٝ أفٕذ

ٝ وحًِ ؟         ٞ ٍّٝ ئؾحذس ِقيف  ط/ ذُ ّمد جٌخذ٠ٛ

ٖ ٚ وفحءضّٗمد ٍّٝ عرك ِْشفس ذا -            خالؿ ٚجٌذ

 

ً  ِقيفٝط/ ِح ِٛلف جٌنحذو جٌٍّمٓ ِٓ ِخحٌفس   ؟وحِ

ٝ وحًِ ِٕٗ  ؟  ِٚح ِٛلف ِقيف

ٚ ٘ٛ ٠ىحد ٠ٕفؿش ِٓ جٌغ١ٌ  - ٝ وحًِ  وحْ ٠مف خٍف ِقيف

ً ئؾحذس  ٠ّٙظ ئ١ٌٗ أْ ٠زوش وٍّس ّرذن لرً و

ً جٌنحذو جٌٍّمٓ - ٝ وحِ  ضؿحً٘ ِقيف

ٝ وحًِ أِحَ جٌنح ٝ ِقيف  ِذسعٟذو ٚ ط/ ٌّحرج جعطذّ

 عس ذْذ جٔقشجف جٌضجتش٠ٓ ؟جٌّذس

َ ىحّ - ٚ ّذَ ضٕف١ز ِح وٍف ذٌّٕٗحلؾطٗ فٟ أعرحخ ّذ  طٗ 

ٝ وحًِ جٌنحذو ق١ّٕح عأٌٗ ّٓ  ط/ ذُ أؾحخ ِقيف

 ِخحٌفطٗ ٌألٚجِش ؟ ِٚح أغش ٘زج جٌشد ٍّٝ جٌنحذو ؟ 

أؾحخ و١ف ألٛي "ّرذن " ٚأٔح ٌغص ّرذج ألقذ ٚال  -    

 غ١ش جٌكك ٌىٕص وزجذح ِٚكطحال  وحْ أذٟ وزٌه ٌٚٛ لٍص

ٝ وحْ جٌنحذو  -     ٟ لّس جالٔذ٘حػ ِٓ ِٛلف ِقيف ف

ٛ ِحصجي فغ١شج ٌُ ٠طْذ جٌػحٌػس ّؾشز فى١ف ٠ٕيك  ً فٙ وحِ

 ذطٍه جٌىٍّحش 

 ط/  ِح جٌزٞ ضٍّْطٗ ِٓ ٘زج جٌذسط ؟

َ جٌشمح ذحٌزي ٚجٌْرٛد٠س   -  ّذ

ٟ ّضز ٚ - ُ ألقذ ِّٙح وحْ ج١ٌْؼ ف َ جٌخنٛ  وشجِس ّٚذ

 جٌقذق دجتّح ٚجٌرْذ ّٓ جٌىزخ ٚجٌٕفحق  -

 

 

ً ٍّٝ     ٔحي   قٛجؽٟؼ  : أٍ٘ٗ ٚ خحفطٗ قحؽ١طٗ    : ئوّحي ئضّحَفخحَ            ؼ : مخّح ١َُّ  فخّح : قق

ٜ      : ضؾ ضٕيٛٞ   : َّحَ جٌمَٛ   ١ٍّس جٌمَٛ     أس٘و ٚ أس٘حه ؼ  ؾّحّس :  س٘و ً ٚ ضكطٛ         : جٌٛلٛفجٌّػٛيطّ

َُٛجُٕٛجـِمــٌُ  أغشجك  ؼ: جٌٙذف  جٌغشك ُّٛج ٚ ُقِف ِٙ  أِٓ       x: خٛف  س٘رس  : أقغٓ جالعطّحُ أفغٝ  : جٌّٛلف جٌّمحَ   : ُف

ٚ جّطضجص  جّطذجد ٚ أٔفس    ألحَ x: ضشن  سغحد    : ِخحدُ ِكطحي ٠ؿٙش     x: ٠ُِغش  ٠ّٙظ جٔىغحس ٚ رٌس     x: ج٘طّحَ 

ٚ فؾٍٗ  x: لذسضٗ  وفحءضٗ ٝ   : ضفشق ٚ  جٔفل ّؿضٖ  ٚ ج٘طض  جسضؽ  ٠غىص    x: ٠ٕيك  ٠طفٖٛ  جٔطٙ  جعطمش                        x: جميشخ 

اخــاٌٍغ٠ٛ  
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ً جٌفقًط/  ً جألعطحر أقّذ ق١ّٕح دخ ً ؟  ِحرج فْ ِٚح سد فْ
 جٌطال١ِز ؟

ٖ ِرطغّح - ً ق١ٟ ضال١ِز ً جألعطحر أقّذ جٌفق  ّٕذِح دخ
 سد جٌطال١ِز جٌطك١س ذحذطغحِس أورش -

ٖ  جٌطِٟح جٌّفحؾأز ط/    ؟أّذ٘ح جألعطحر أقّذ ٌطال١ِز
عٛف : أخشؼ ِٓ ؾ١رٗ ّذز ٚس٠محش فغ١شز ِي٠ٛس لحتال  -

 ْ ُ  فٟضؿذٚ َ أقذو ً ٚسلس ِٕٙح ١ٍٚفس ِمطشقس ٚع١مٛ و
ْ ١ٍّٙح ّٚٓ أ٠س  ذحخط١حس ٚسلس غُ ٠ؿ١د ّٓ جٌغإجي جٌّذٚ

ٖ ج١ٌٍٛفس ٖ ذخقٛؿ ٘ز  أعثٍس ٠ٍم١ٙح ١ٍّٗ صِالؤ
ٝ ٠ْمذ ؟ ً ؟ ِٚط  ط/ ِح جعُ ذشٌّحْ جٌفق

 - "   ً ُ ذشٌّحْ جٌفق ً ِقش "                         جع ِٓ أؾ
ً أعرُٛ  - َ جٌخ١ّظ ِٓ و  ٠ْمذ ٠ٛ

ِ جالخط١حس ١ٌىْٛ  ط/  ١طخز ِٕٙس ِٓ جٌٌٍّّٙٓٝ ِٓ ٚل
 ٖ  جٌٛسلس ؟ فٟجٌّمطشقس ؟ ِح جٌغإجي جٌزٜ ٚؾذ

ٝ ١ٌىْٛ أٚي ِٓ ٠طخز ِٕٙس ِٓ  - ِ جالخط١حس ٍّٝ ِقيف ٚل
 جٌّٙٓ جٌّمطشقس 

 ١ٍّه أْ ضفًْ ؟ ٠ٕرغِٟحرج : ٌٛ أٔه محذو ؽشىس   جٌغإجي -
ٝ ؟   ط/ ِح ِٙحَ محذو جٌؾشىس جٌطٟ قذد٘ح ِقيف

ٚ ض١١ّض  - ً جٌٕحط أِحَ جٌمحْٔٛ عٛجء ذال ضفشلس أ  أْ ٠ؿْ
 أْ ٠شد جٌكمٛق ألفكحذٙح ٠ٚكحعد ِٓ ٠مطشفْٛ جٌؿشجتُ   -
 أْ ٠كحٚي ِِٕ قذٚظ جٌؿش٠ّس لذس جعطيحّطٗ   -

 ٚذُ سد ١ٍّٗ ؟  ؟  ِح جٌغإجي جٌزٜ عأٌٗ ِكّذ ٌّقيفٝط/ 
ُ فّح ِٛلفه ؟ - ً أِحِه ِطٙ  عأٌٗ ِكّذ : ٚئرج ِػ
ٝ لحتال : جٌّطُٙ  - قطٝ ضػرص ئدجٔطٗ ٚ ئرج غرطص  ذشبسد ِقيف

ِ أْ  ٛ ٠غطكك ِْحٍِس ى١رس ألٔٗ ئٔغحْ ٍّٚٝ جٌّؿطّ ئدجٔطٗ فٙ
ٚ لغٛز ْ ضؿحٚص أ  ٠أخز قمٗ دٚ

ُ ؟             ط/ِح أّّحي جٌنحذو جٌٕحؾف وّح فّٙص ِٓ جٌّٛمٛ
ْ جٌٕحط جٌز٠ٓ ٠كطحؾْٛ ئٌجش٠أْ  -               ١ّٗٝ ؽثٛ

ٛ ال -             ٝ أْ ٠ فٙ  أقذ ذؿفحء ٚضىرش  ٠ْحٍِٗشم
 ٖ مرٍٗ ٌغ١ش٠ال  ٌٕفغٗشمحٖ ٠ِٚح ال  -           

َ ٚضمذ٠شال ذذ أْ ٠ -                ً جٌؿّٙٛس ذىً جقطشج  ْحِ

ٝ ٚذُط/    ؟سد ١ٍّٙح  ؟  ُّ عأٌص ئ٠ّحْ ِقيف
ً عٍيطٗ ٌطكم١ك ِٕفْس ٟ عأٌطٗ : ِح سأ٠ه ف - محذو ٠غطغ

 ؽخق١س ٌٗ ؟ 
سد ١ٍّٙح لحتال : ٘زج ّٔو غ١ش ِمرٛي ألٔٗ خحْ جألِحٔس  -

ِ ٚالذذ أْ قٍّٙح ٌٗ ج جٌطٟ   جٌذٌٚس كحعرٗضهلل ٚجٌّؿطّ

ٝ ؟ ِٚح ِٛلف ط/  ِح ِٛلف أّنحء جٌرشٌّحْ ِٓ ِقيف
ٗ ؟   جألعطحر أقّذ ِٕ

ٝ ٍّٝ ئؾحذحضٗ ففك أّنحء جٌرش -    ٌّحْ ٌّقيف
جذطغُ جألعطحر أقّذ ٚلحي ٌمذ أقغٕص جٌطْر١ش ّٓ ل١حِه  -

 ذ١ٍٛفس محذو ؽشىس ذقٛسز ِؾشفس

ٗ ؟ ً عٍيط                ط/  ِح سأ٠ه فٟ محذو ؽشىس ٠غطغ
    ٚجٌّؿط٠ِّْذ خحتًٕح ٌألِحٔس جٌطٟ  قٍّٙح ٌٗ جهلل   -

 ؾشىس ؟ط/ ِح جٌقفحش جٌطٟ ٠ؿد أْ ٠طكٍٝ ذٙح محذو جٌ
جٌْذي ٚجٌّغحٚجز ذ١ٓ جٌؿ١ِّ أِحَ جٌمحْٔٛ                   -
ً جٌٛىٓ  -  جٌؾؿحّس ٚجٌطنك١س ِٓ أؾ
ً ِٚشجّحز جٌّقٍكس جٌْحَ                - جألِحٔس ٚئضمحْ جٌّْ
َ جٌٕحط  -  جٌطٛجمِ ٚجقطشج

ُ جٌفقً ؟ ط/  ٌّحرج مكه جٌؿ١ِّ ّٕذ ِغحدسضٙ
ٝ  ٗألْ ئ٠ّحْ لحٌص ِك١١ -  تٍس لحِقيف

َ ٠ح قنشز جٌنحذوـــوً ؽٟء ٍّٝ ِح ٠  )     ( شج

 

 

 

 

    ٍٚحتف ؼٕٙس : ِ ١ٍٚفس ٚس٠مس  َ: أٚسجق فغ١شز  ٚس٠محش   ذشٌّحٔحش  ؼ: ِؿٍظ جٌكىُ  ذشٌّحْأعشجس    ؼ: عرد  عش

ٓ  ٠ٕرغٟ     جٌّّكٛ x: جٌّىطٛخ  جٌّذْٚ     : ِيشٚقس ، ِْشٚمس ِمطشقس     ِرغٛىس x: ٍِفٛفس  ِي٠ٛس  : ٠ؿد ٠ٚكغ

ٖ     ؼ فطشز ٚؾ١ضز : ذش٘س ْ  عٛجء    ضؾحذٗ x: جخطالف  ض١ّضذش  : ٚلفً ـُػَِ   : أ١ّذ ، أسؾِ  أسد  أعٛجء   ؼ: ِطغحٚٚ

ُ  أسّٝ : ضىرش      جعطْالء     : ص٠حدز ضؿحٚص: جضٙحِٗ     ٔطٗئدج٠شضىرْٛ   :  ٠مطشفْٛ ً x  : أقحفٌ ٚأ٘ط  ؽىً:  ّٔو أّ٘

ٖ  عٍيطٗ     ١ٌٓ x: غٍَس  ؾفحء                     غحفٍس x: ِذسوس   ٚج١ّس   ِخض٠سx  : ١َّّس ِؾشفس : وٍفٗ ذٙح     قٍّٙح ٌٗ    : ٔفٛر

اخــاٌٍغ٠ٛ  
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 جإلؽفحق ٌالذٓئٍٙحس جٌكد ٚٚ مشخٌٍ( جذٓ ضقغ١ش ) ،      ٠حء جٌّطىٍُ ٌٍطخق١ـ ،     :   ٔذجء ٌٍطٕر١ٗ   ٠ح ذٕٟ -

َْ  ٌٍذالٌس ٍّٝ أَٔٗ ِّٙح وحْ ِفَغش    ئَٔٙح ئْ ضُه ِػمحي قرٍس .... - ُِإَوذ ذا ٗ ١ٍّٗ ،جًٌّْ أعٍٛخ  َْ جهلل ع١ُكحِعر  فا

ً  ضْر١ش ،     ٔىشز ٌٍطم١ًٍ قرس   :  قرس ِٓ  خشدي -  ٠ذي ٍّٟ جٌقغش ٚجٌخفس ٚجٌذلس ؾ١ّ

َ ٚجٌؾّٛي(  شز  فخ :  طىٓ فٟ فخشزف -  ضْر١ش ٠ذي ٍّٟ خفحتٙح ٚفْٛذس جٌْػٛس ١ٍّٙح،   ٔىشز ) ٌٍّْٛ

ٗ   جٌغّحٚجش ٚجألسك - ٠ِٛ ٖ ٠ُٚم  ٠ذي ٍّٝ ٍُّ جهلل جٌٛجعِ: ذ١ّٕٙح ضنحد ٠ُِٛمف جٌّْٕٝ ٠ُٚإِوذ

 ٚجٌطٛو١ذ  ٠ف١ذ جٌطخق١ـ ذحٌطمذ٠ُ ٚجٌطأخ١ش أعٍٛخ لقش،  : ٔط١ؿس ٌّح لرٍٙح    ٠أش ذٙح جهلل -

 ٚف١غطح ِرحٌغس ضذالْ ٍّٟ ؽذز جٌقفس  ، ٔىشضحْ ٌٍط١َُْ،  ض١ًٍْ ٌّح لرٍٗ،  أعٍٛخ ِإوذ ذاْ :  ئْ جهلل ٌي١ف خر١ش -

ٖ جألٚجِش ٚضٕف١ز٘ح أعح١ٌد  أِش ٌٍٕقف ٚجإلسؽحد  :  جفرش،  جٔٗ،  أِش،  ألُ -  .ُضإِوذ مشٚسز جٌطضجَ جإلٔغحْ ذحٌم١حَ ذٙز

 ِْشفس ٌٍطكم١ش:      جٌّٕىش  -         : ِْشفس ٌٍط١َُْ      جٌّْشٚف -

ٖ  : ذ١ّٕٙح ِمحذٍــــس ضٛمف جٌّْٕٝ  جٔٗ ّٓ جٌّٕىش×  أِش ذحٌّْشٚف   -  ٚضإوذ

 ٠كطحؼ لٛز ّٚضَ جألرٌّٜح لرٍٙح  / ٚضْر١ش ٠ذي ٍّٝ أٔطكًّ  :  ض١ًٍْ ئْ رٌه ِٓ ّضَ جألِٛس -       

 جٌطكز٠ش ِٓ جٌطىرش  حّٟٔٙ غشمٙ حأعٍٛذ  :     ال ضّؼ ،  ال ضقْش  -       

ً ٌّح لرٍٗأعٍٛخ ِإوذ ذاْ   ،    :  ئْ جهلل ال ٠كد وً ِخطحي فخٛس -             ض١ٍْ

 جٌٕقف ٚجٌكع ٚ جإلسؽحد  حد أِش غشمٙح١ٌأع :    جغنل،   جلقذ -        

 ِٓ جٌقٛش جٌّشضفِ   ضْر١ش ٠ٕفش، ض١ًٍْ ٌّح لرٍٗ  : أعٍٛخ ِإوذ ذاْ ،   ئْ أٔىش جألفٛجش ٌقٛش جٌك١ّش -        

 ذغُ جهلل جٌشقّٓ جٌشق١ُ

ْٓ ِفٟ َفْخَشٍز"  ْٓ َخْشَدٍي َفَطُى ِِ ِِْػَمحَي َقَرٍس  ْْ َضُه  َٙح ِئ َٔ َٟ ِئ َٕ َْ  ٠َح ُذ ُٗ ۚ ِئ َٙح جٌٍَ ْٚ ِفٟ جٌَْأْسِك ٠َْأِش ِذ َٚجِش َأ َّح ْٚ ِفٟ جٌَغ َأ

َٗ ٌَِي١ٌف َخِر١ٌش) ُّٙٔجٌٍَ ِٓ جٌْ َّ  َٗ ْٔ َٚج ُْْشِٚف  َّ ُِْش ِذحٌْ َْٚأ ُِ جٌَقٍَحَز  َٟ َأِل َٕ ٍََّ( ٠َح ُذ َٚجْفِرْش  ْٓ  َْٟٕىِش  ِِ َْ َرٌَِٰه  َِح َأَفحَذَه ۖ ِئ

ُِِٛس ) َِ جٌُْأ ُِْخَطحٍي َفُخٍٛس  )َٚ (1َّْٔض  ًَ َٗ ٌَح ٠ُِكُد ُو َْ جٌٍَ ََِشًقح ۖ ِئ ِّْؼ ِفٟ جٌَْأْسِك  ٌََٚح َض ِْْش َخَذَن ٌٍَِٕحِط   (8ٌَٔح ُضَق

١ِِّش ) ُْٛش جٌَْك َٛجِش ٌََق َْٔىَش جٌَْأْف َْ َأ ِْٛضَه ۚ ِئ ْٓ َف ِِ َٚجْغُنْل  َِْؾ١َِه   عٛسز ٌمّحْ      "( 6َٔٚجْلِقْذ ِفٟ 

 إٌـــص

ْ  /ِمذجس  : ِػمحي     ٌٍطخف١ف )ْ(ضىٓ قزفص  :  ضه     جإلٔغحْ  أّّحي : ئٔٙح      أذٕحءؼ  جذٕٝ  :ٝ ـذٕ  ِػحل١ً ؼٚص

    ٌيفحء ؼّحٌُ ذخفح٠ح جألِٛس  :  ٌي١ف       ٠غفً ّٕٙح × ٠ٍّْٙح : ٠أش ذٙح    خشدٌس َ خشجدي ؼ ٔرحش فغ١ش  :  خشدي

ِ جٌٍُْ  :خر١ش ً قغٓ : جٌّْشٚف      م١ِ ×  أِد : ألُ     خرشجء ؼٚجع ُ ٌىً فْ     أِش ×وف  /أذْذ  :  جٔٗ       جع

ُ  : جٌّٕىش ً لر١فجع ً  : جفرش     ٌىً فْ     جٌيحّحش جٌّزوٛسز لرٍٗ :   رٌه      ٔضي ذه : أفحذهجؾضُ      ×ضكّ

     ِطٛجمِ×ِطْحي  ،ِطىرش  : ِخطحي    مًْحضٛج ×ورشًج  :  ِشقًح    ال ضطىرش  : ضقْش      جألِٛس جٌٛجؾرس : ّضَ جألِٛس

 أؾًّ × ألرف :  أٔىش          جسفِ ×جخفل  : جغنل       ٚلٛفه ×ع١شن  : ِؾ١ه   فشه      ×جّطذي  : جلقذ

 اٌّفشداخ

 ِٛاطٓ اٌجّاي
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ٖ ج٠٢س ؟ ط/          ِح أدٌس لذسز جهلل فٟ ٘ز

 عْس ٍّّٗ ذذلحتك جألِٛس ٚجإلض١حْ ذأّّحي جٌْرحد ِّٙح فغشش ٚخف١ص -      

 ِح جٌّمقٛد ذـ " ئٔٙح ئْ ضه ِػمحي قرس " ؟ط/      

 ٝ ٠ٚغؿٍٙح ٠ٚكحعد ١ٍّٙحجٌّمقٛد : ئْ ضمِ أٚ ضكذظ ِْق١س أٚ ىحّس ِػً جٌزسز ٠ٍّْٙح جهلل ضْحٌ -  

َٗ ٌَِي١ٌف َخِر١ٌش " ؟/  ط َْ جٌٍَ  ٌّحرج ُخطّص ج٠٢س ذـ " ِئ

 ٌٍطٙذ٠ذ ٚجٌطخ٠ٛف ِٓ ِْق١س جهلل ، ٚذ١حْ عْس ٍُّ جهلل -

 ُِ قزس ٌمّحْ جذٕٗ ؟ ٌّٚحرج ؟ط/ 

ٖ ِٓ ِْق١س جهلل -  قزس

ُ ١ٍّٙحألْ جهلل ١ٍُّ ذذلحتك جألِٛس ، لحدس ٍّٝ ئقنحس أّّحي جٌْرحد ٠َٛ ج -  ٌم١حِس ٠ٚكحعرٙ

ٖ ج٠٢حش ؟ ٌّٚحرج ؟ ط/  ٟ ٘ز ٝ ٌمّحْ جذٕٗ ف  ذُ أٚف

ٖ ذ - ٜ ، جألِش ذحٌّْشٚف ،  ئلحِس جٌقالز ــ  ) أٚفح  ( جٌّؾٟ  ٚجٌىالَ جالّطذجي فٟ ،جٌٕٟٙ ّٓ جٌّٕىش ، جٌقرش ٍّٝ جألر

 ٠ؿد ِالصِطٙح ٚجٌقرش ١ٍّٙحٚ  ألٔٙح ِٓ جألِٛس جٌٛجؾرس ٍّٝ جٌّغٍُ -

ً ؟  )   ط/ ج٠ّٙح      ( ٌّٚحرج ؟  أد جٌقالزجَ      ألُ جٌقالزجؾّ

ً ٠قٛس جٌقالز ذرٕحء ٠مــحَ لشآٟٔألُ جٌقالز : ضق٠ٛش  - ٛ أِش ذحٌّٛجٍرس ١ٍّٙح فٟ أٚلحضٙح    ؾ١ّ ٘ٚ 

َُ ٟٔٙط/  ٟ ج٠٢س ؟ ٌّٚحرج ؟ ّ  ٌمّحْ جذٕٗ ف

ُْؿد،   جٌخ١الء ،    جٌطىرش  )   ٓــٔٙحٖ ّ -  (   جٌ

ْ ِىشٚ٘ح ِٓ جٌٕحط ،  ال ٠كد جٌّطىرش٠ٓ -ضْحٌٝ  -جهلل ألْ  -  ٚألٔٗ ٠ىٛ

ٝ ٌمّحْ جذٕٗ ذالحِس جٌقالز ؟ٌّحرج ط/   أٚف

ُ جٌيحّحش  - ِٛٞ جٌْاللس ذ١ٓ جٌْرذ ٚسذٗ ،   خحٌمٗ ذ جٌْرذ  ضزوش،   ألٔٙح أَّ  ِٓ جٌغمٛه فٟ جٌشر٠ٍسجإلٔغحْ ضكفٌ ،   ضم

 و١ف ٠م١ُ جٌّغٍُ جٌقالز ؟ط/ 

ِ  ٚفشٚمٙح ٚعٕٕٙح ، غُ ٠طكٍٝ ذحٌقفحش جٌطٟ جٌّكذدزأٚلحضٙح  أْ ٠إد٠ٙح فٟ -  ضغشعٙح ف١ٗ جٌقالز ِػً جٌطٛجم

ٝ ٌمّحْ جذٕٗ ذحألِش ذحٌّْشٚف ٚجٌٕط/   ٟٙ ّٓ جٌّٕىش ذْذ ئلحِس جٌقالز ؟ٌّحرج أٚف

ـ جٌٕفظ ، ٚج - ٟ ّٓ جٌّٕىش جٌقالز فال ـ ٌٍّؿطِّ ، ألِش ذحٌّْشٚف ٚجٌٕٙ ٛ فال  ٚجٌّؿطِّ( ِغثٛي ّّٕٙح )جٌٕفظفٙ

 ٝ ٌمّحْ جذٕٗ ذحٌقرش ٍّٝ جألرٜ ؟ٌّحرج أٚفط/ 

ٖ ذحٌقرش ٍّٝ رٌه ألٔٗ ٍُّ أْ ج٢ِش ذحٌّْشٚف ٚجٌٕحٟ٘ ّٓ جٌّٕىش ال ذذ أْ ٠ٕحٌٗ ِٓ  -  جٌٕحط أرٜ فأِش

ُِِٛسط/  َِ جأُل َّْض  ْٓ ِِ َْ َرٌَِه  ٗ " ِئ  "  ؟  ِح جٌّمقٛد ذزٌه فٟ لٌٛ

 (   جٌقرش ٍّٝ جألرٜ ،    جٌٕٟٙ ّٓ جٌّٕىش ،     ألِش ذحٌّْشٚف ج،     ئلحِس جٌقالز  )   جٌيحّحش -

ِ ؟  ٖ جٌٛفح٠ح ٍّٟ جٌفشد ٚجٌّؿطّ ً ذٙز  ط/ ِح أغش جٌّْ

ٗ ّرحدٖ  - ٗ ، فارج أقد جهلل ّرذجَ قرد ف١ ٟ ّٕٗ جهلل ٠ٚكر  جٌفشد : ٠شم

 جٌّؿطِّ  : ٠غٛد جٌكد ٚجٌٛد ٠ٚقرف ِطىحضفَح ِطْحٚٔح ٍّٟ جٌرش ٚجٌطمٛٞ -

 

 

 

 ط & ج
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ً ال ٠ُغاِدس خاطشٞ      **       ٟ  ــٌٛح ال ٠ُثاِسح تاٌــــعٙـذ اٌطـف           ٚخ١اٌٟت

 ٝال ِا روشخ ذثخرشٞ ٚدالٌ        **   ٖٛ    ـدـٕـٕـد إٌٝ تـشاءج ٌـٙ اــال ِ

َِىاعًثا    ٍْ ِٚشتِخ ِــاِي ِٓ        **   ِا وٕد أطٍة فٟ ِذاٖ  ُِ فا  ِغٕ

 َُ  اي   ـُِـرـأٌِـًمـا فٟ عـاٌـُ ِفض        **      ا ـًٛسا عاطًعــــٌٔىٓ سأ٠د اٌعٍ

 ٌاللـرـثاط ٌـزا شذدخ سداٌٟ                  **     ٍح   ـٌشعـٍرٗ اٌشدـاي تشغث ُشَذخ

 ِـٓ ٘ـ١ـثـٍح ٚ جـالِي   لذ أتصشخ       **       شخ تّــــا  ـــفئرا أٔا وفشاشحٍ تٙ

ُّشَذَجٝ ٚاٌشعش واْ ِجاٌٟ       **         ـا َصاِدًلــــا فمثغد إ٠ّأًا ُٚدًث  تاٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً ٠ذي ٍّٝ جّطضجص :   ّٙذ جٌيفٌٛس ال ٠ُرحِسـ ذحٌٟ -  جٌيفٌٛسّشقٍس ذ جٌؾحّش ضْر١ش ؾ١ّ
ٚ جعطكنحس ، ضشجدف ٠إوذ ق١ٕٓ جٌؾحّش ٌْٙذ جٌيفٌٛس :  ال ٠رحسـ ، ال ٠غحدس -  جٌقٛسز ِنحسُ ٌٍطؿذد ٚ جالعطّشجس 
ِ ٠ْيٝ ؾشعح ِٛع١م١ح ٌٍىالَ ٚ ٠ػ١ش جٌز٘ٓ ٚ ٠ٍفص جالٔطرحٖ خ١حٌٟذحٌٝ ،  -  : ضقش٠
 جٌْيف ٠ذي ٍّٝ عْحدز جٌؾحّش ٚ جعطّطحّٗ ذحٌيفٌٛس ، وٍّحش ضٛقٟ ذحالٔيالق ٚففحء جٌز٘ٓ :   دالٌٟٚ  ضرخطشٞ -
ٖ ِىحعرح -  حش جٌّحد٠س جٌضجتٍس: ٔفٝ ٠ٛمف ذشجءز ىفٌٛس جٌؾحّش ِٓ جٌطيٍْ ِح وٕص أىٍد فٟ ِذج
َ ٚ جٌؾّٛي    ِىحعد ، ِغُٕ ، ِشذف -  : ٔىشز ٌٍّْٛ
ٝ ذطفح٘س جٌّىحعد جٌّحد٠س ألٔٙح ال ضذَٚ ِغُٕ فحْ -  : جٌٛفف ٠ٛق
ٗ جٌٍُْ ذٕٛس ٠رذد ٍالَ جٌؿًٙ جٌٍُْ ٔٛس -  : ؽر
ـ ضأغ١شٖوٍّحش :  ِطأٌمح، عحىِ  - ٝ ذمٛز جٌٕٛس ٚٚمٛ  ضٛق
ٛ ضْر١ش ؾ١ًّ ٠ٛمف ل١ّس ٍُ ذؾٍْس ضنٟء ٌإلٔغحْ جٌيش٠ك  ٚ: ؽرٗ جٌْ  ؽذش ٌؾٍْطٗ جٌشقحي - ٘ 
 : أعٍٛخ ِإوذ ذمذ لذ أذقشش -         : ض١ًٍْ ٌّح لرٍٙح  ٌزج -
ٖ ٌيٍد جٌٍُْ سقحٌٟؽذدش  - ٚ قغٓ جعطْذجد ً ٠ٛمف لٛز ئسجدز جٌؾحّش ٚ ّضِٗ   : ضْر١ش ؾ١ّ
ٗ ذحٌفشجؽس ٚ ٘زج جٌطؾر١ فارج أٔح وفشجؽس -  ٗ جٌؾحّش ٔفغ ٜ سلطٗ ٚ ذشجءز ىفٌٛطٗ: ؽر ٝ ذّذ  ٗ ٠ٛق
ٗ ٠ٛمف ل١ّس جإل٠ّحْ ٚ جٌكد  فمرغص ئ٠ّحٔح ٚ قرح -   ٗ جإل٠ّحْ ٚ جٌكد ذؾٍْس ٚجٌطؾر١  ق١حضٕحفٟ :ؽر

 : جٌْيف ٌٍط٠ِٕٛ ، ٚ ٔىشضحْ ٌٍط١َُْ ئ٠ّحٔح ٚ قرح -    
ً ٠ذي ٍّٝ ضمذ٠ش جٌؾحّش ٌٍؾْش ٚ جّطضجص  : ِؿحٌٟجٌؾْش وحْ  -            ٖ ذٗضْر١ش ؾ١ّ

 

ٝ       ×٠ٚطشن  ٠فحسق  : ٠غحدس / ٠رحسـ ّٙحد   ،ّٙٛد ؼ صِحْ  : ّٙذ      خٛجىش ؼلٍرٟ  : ٞخحىش    فىشٞ   : ٝذح٠ٌرم

ُ  : خ١حي     ؾذ ×ٌْد  : ٌٙٛ        لزجسز  ×ىٙحسز  : ذشجءز    ٔفشش  ×جؽطمص  : قٕٕص   خ١حالش   /أخ١ٍس  ؼٍٓ ٚ٘

ٞ ٚئّؿحذٟ ذٕفغٟ :ضرخطشٞ  د٘ؾص : ذٙشش     ِغحُٔ ؼِىغد :   ِغُٕ    ُِذضٗ /غح٠طٗ  :  ِذجٖ  جٔرغحه     :  دالي    ص٘ٛ

ً  :فحْ ُ ٚ ِٕيفة   xِنٟء ، الِِ  : عحىْح /ِطأٌكخغحسز     × ِىغد  : ِشذف     ذحلٟ ،خحٌذ  ×٘حٌه  ،صجت ٍَِ 

ً  ؼ٠مذس جٌفن١ٍس  : ِفنحيّحٌّْٛ     /ّٛجٌُِ  ؼخٍك  : ّحٌُ ً    ؼ ٔٛسٖ  : ؽٍْطٗ   ِفحم١  : جالعطفحدز جاللطرحطؽْ

ٚ قد : سغرس   ضشقٍص ٚعحفشش : ؽذش جٌشقحي : ض١ٙأش ٌٍغفش     ؽذدش سقحٌٌٝٙزج جٌغرد             : ٌزج     ُوشٖ ×  ئسجدز 

ٚ ض١َُْ  : ١٘رس ٖ ِٓ ج٢ِحي : جٌّشضؿٝ أخزش     : لرغصقمحسز         ×َّّس  : ؾاليقمحسز        × ئؾالي   جٌزٜ أسؾٛ

 إٌـــص

 اٌّفشداخ

 ِٛاطٓ اٌجّاي
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  ط/ ِٓ جٌؾحّش ؟ ِٚحرج ضْشف ّٕٗ ؟        

 ّرذ جٌمحدس جٌمقحخ -       

ٗ س٠ف دِؾك ذغٛس٠ح ّحَ  -    ٝ جألص٘ش جٌؾش٠ف   8ٗ8ٌٔٚذ فٟ ذٍذز د٠ش ّي١س ِكحفَ ، ؾحء ئٌٝ ِقش ٚضطٍّز ف

ٟ عٛس٠ح وطد ّؾشج ٝ فحس ّحٌّح ِٓ ٍّّحتٗ  ٚوحْ ٍُّ ِٓ أّالَ جإلرجّس ٚجٌطٍفض٠ْٛ ف ش جٌغحّحش جإلرج١ّس ، قط

ٝ ّحَ  ٚ ضٛف     6ِٗٔٔٚثحش جٌغحّحش جٌطٍفض١ٔٛ٠س فٟ جألدخ ٚجٌطشجظ ٚج٢غحس  

َ ٠ذي ؟ / ط  ََ وحْ ق١ٕٓ جٌؾحّش ؟ ّٚال   ئال

ً ِكحعٕٙح وحْ ق١ٕٓ جٌؾحّش ئ -  ٌٝ جٌيفٌٛس جٌؿ١ٍّس ذى

 ٠ذي ٍّٝ ذشجءز جٌيفٌٛس -

ٗ ؟  / ط   و١ف سأٜ جٌؾحّش ىفٌٛط

ًٍ فحٍف ذ١ًْذج ّٓ ِحد٠حش جٌك١حز ُْٔ ف١ٙح ذشجقس جٌرحي جٌطٟشز ئَٔٙح ضٍه جٌفط - ً ف١ٙح ٍّٝ جٌٍُْ ذْم  ، ٚألر

َ ٠ذي ؟ /ط  ٗ جٌؾحّش فٟ جسضكحٌٗ ؟ ّٚال  ِح جٌزٞ لرغ

 ٠ّحْ جٌقحدق ٚجعطفحد ِٓ جٌٍّْحء لرظ جٌٍُْ ٚجٌكد ٚجإل 

 جٌّحد٠س   جألىّح٠ُذي  رٌه ٍّٝ قد جٌؾحّش ٌٍٍُْ ٚذشجءضٗ ِٓ  -

ٓ فطشز جٌيفٌٛس ٌذٞ جٌؾحّش ؟ِح  /ط   ِكحع

ِ ذطٍه جٌفطشز ٚؾّحٌٙح -  جٌٍٙٛ جٌرشٞء ٚجٌطّط

ٗ ٚسجء جٌّىحعد جٌفح١ٔس ٌٍذ١ٔح -  ّذَ ع١ْ

 ١ْ٠ؼ خحٌٟ جٌرحي ِٓ جٌّطحّد  -

ٗ ؟ / ط  َُ جؽطحق جٌؾحّش ئٌٝ ىفٌٛط ٌِ 

ُ ف١ٗ ذحٌغْحدز جٌكم١مس  فألَٔ - ْٔ ٗ ِٟ ِ ٞ ِش٠شضمذ٠شٖ ٌم١ّس جٌٍُْ ، ١ٌٚطخٍـ ِٓ ٚجل  حد

 ٌّحرج ٠ؾطحق جٌٕحُط ئٌٝ ِشقٍس جٌيفٌٛس ؟ /ط 

ِ جٌزٜ ٠ك١حٖ ٟروش٠حضٙح جٌؿ١ٍّس جٌططزوش ٌ - ً جٌرشجءز ٚجٌيٙش ، ضخًٍُقح ِٓ جٌٛجل  ضكّ

 ذُ ضط١ّض ِشقٍس جٌيفٌٛس ؟ / ط 

 جٌٍٙٛ  ٚجٌٍْد جٌيح٘ش جٌرشٞء  -

 جٌزوش٠حش جٌؿ١ٍّس  -

ً جألّرحء ٚجٌّغث١ٌٛس -  ّذَ ضكّ

ٝ ِح ِقذس٘ح ؟ ِٚح أغش٘ح ؟ فٟ ِيٍِ /ط   جٌمق١ذز ِٛع١م

ٞ جٌر١ص جألٚي فٟ -  " ذحٌٟ ، خ١حٌٟ "  جٌطقش٠ِ  ذ١ٓ ؽيش

 جٌٕفظ ٠ْيٝ ؾشًعح ِٛع١م١ًح ضيشخ ٌٗ جألرْ ف٠ٟإغش  -

 ٓ" فٟ جٌر١ص جٌشجذِ ؟ــ" ٌى ِح ل١ّس جعطّْحي جٌؾحّش ٌىٍّس   /ط 

ٟ جٌخيأ ،،      ضذي ٍّٝ جالعطذسجن - َُ ذٗ جٌؾحّش ٌطؿُٕد جٌٛلُٛ ف ِْ َٔ  فٟ ىفٌٛطٗ ٌُٚطكِذد ِح 

 ئالَ ٠كطحؼ جٌٍُْ ؟  / ط

 ٌطكم١ك ٘ذفهجٌشغرس ف١ٗ ٠كطحؼ ئٌٝ جالؾطٙحد ٚجٌْض٠ّس جٌقحدلس  جٌطٟ ضطكًّ جٌّؾمس ٚجٌْٕحء ،  -

ٖ " فٟ جٌر١ص جٌشجذِ ؟  / ط            ٝ وٍّس " ِذج   ذُ ضٛق

ٝ ذغْس ِشقٍس ج -              س ٚجٌكش٠س ٚجٌغْحدزٌيفٌٛس ٚجٌشجقضٛق

َّح لرٍٙح ؟ ِٚح ّاللس جٌر١ص جٌػحٟٔ ذحألٚي ؟  /ط           ٖ " ِذ    ِح ّاللس وٍّس " ِذج

ً ذْذ ئؾّحي ،  -                                  ً ٌٍر١ص جألٚي  ضفق١  ضٛم١ف ٚض١ٍْ

 ط & ج
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ْ أسمح**    :  ئٔىُ عطفطكٛ

ً ٍّٝ ٔرٛضٗ - ٟ جٌّغطمرً ، ٚقذظ رٌه ٚ٘زج د١ٌ ْ ِقش ف ُ ع١فطكٛ   أعٍٛخ ِإوذ ذاْ . ق١ع أوذ جٌشعٛي ألفكحذٗ أٔٙ

َ ٘زج جٌم١شجه فٟ ل١حط جألسك ضْر١ش ٠ذي ٍّٝ ض١ّض -:       ٠زوش ف١ٙح جٌم١شجه**   ِقش فٟ جعطخذج

 فًْ ِرٕٟ ٌٍّؿٙٛي ٌٍذالٌس ٍّٟ وػشز جٌزجوش٠ٓ ، أعٍٛخ لقش ذحٌطمذ٠ُ ٚجٌطأخ١شجٌ -                                

 ٚ ٠ذي ٍّٝ قد جٌٕرٟ ٌّقش ٚأٍ٘ٙح  ٕف١زأعٍٛخ أِش ٚجؾد جٌط  -   :  ذأٍ٘ٙح خ١شج فحعطٛفٛج** 

 ذأً٘ ِقش ( ٌال٘طّحَخ١شجٌّفْٛي )( ٍّٝ جذأٍ٘ٙح ) ضمذ٠ُ جٌؿحس ٚجٌّؿشٚس  -                                   

 ( ٔىشز : ٌٍؾّٛي ٚجٌَّْٛخ١شج) -                                    

 ض١ًٍْ ٌّح لرٍٗ -                  ( ذاْ  أعٍٛخ ضٛو١ذ ) -   :   رِس ٚسقُ فحْ ٌُٙ **

ِ ذ١ّٕٙح ٠ذي ٍّٝ جٌْاللس جٌم٠ٛس ذ١ٓ جٌكك ٚجٌّؾحّش جإلٔغح١ٔس   -  حش ذ١ٓ جٌٕحطجٌؿِّ ذ١ّٕٙح فٟ جٌْالل زٚمشٚسجٌؿّ

 

 ط/ جؽشـ جٌكذ٠ع جٌؾش٠ف ؟

ْ ِقش ٚأْ ١ٍُّٙ أْ ٠ْحٍِٛج أٍ٘ٙح - ٖ أُٔٙ ع١فطكٛ ٗ ٚلٛجد  ِْحٍِس قغٕس ألُٔٙ أفكحخ قك ٚسقُ ٠ٛمف جٌشعٛي ألفكحذ

 ) رِس ٚسقّح ( ؟ ِح جٌّمقٛد ذمٛي جٌشعٛي ط/ 

 ٚجالِحْ  : جٌكشِس ٚجٌكك ٚجٌْٙذ  جٌزِس -

ً ؾذ جٌْشخ ٚجٌشعٛي : جٌمشجذس ق١ع أْ جٌغ١ جٌشقُ -  وحٔص ِقش٠س  ذز ٘حؾش أَ ع١ذٔح ئعّح١ّ

 ِقش٠س وّح أْ جٌغ١ذز ِحس٠ٗ أَ ئذشج١ُ٘ جذٓ جٌٕرٟ  

  ٠طكذظ ّٓ ِقش ؟ و١ف فّٙص أْ جٌشعٛيط/ 

- ِ ْ ً ِقش ٠ُىػشٚ ُ ألْ جٌشعٛي روش جٌم١شجه ، ٚوحْ أ٘ ٖ جٌىٍّس فٟ ق١حضٙ َ ٘ز  ِٓ ٕ٘ح وحٔص جإلؽحسز ئٌٝ ِقشٓ جعطخذج

ٝ ٠ذ ِٓ ؟؟  فٟ ّٙذ ِٓ فطكص ِقش  ط/  ٍّٚ 

 جٌمشْ جٌغحذِ ج١ٌّالدٞفٟ فطكص فٟ ّٙذ جٌخ١ٍفس )ّّش ذٓ جٌخيحخ( ٚفطكص ٍّٝ ٠ذ )ّّشٚ ذٓ جٌْحؿ(  -      

 ئالَ ٠شؽذٔح ٘زج جٌكذ٠ع ؟ط/         

َ جإٍلعالَ ذّقش ٠شؽذٔح ئٌٝ ِىحٔس ِقش ٚج٘ط -           لٛز جٌْاللس ذ١ٓ ِقش ٚجٌْشخ -    ّح

َ د٠ٓ جٌشقّس ٚجٌطغحِف -                                         جإلعال

ٝ اهلل ع١ٍٗ ٚعٍُ - اهلل لاي سعٛي  :   صٍ

ْ أسضا ٠زوش ف١ٙا اٌم١شاط فاعرٛصٛا تأٍ٘ٙاإٔ "    "  خ١شا فئْ ٌُٙ رِح ٚسدًّا ىُ عرفرذٛ

 صٍٝ اهلل ع١ٍٗ ٚعٍُ -صذق سعٛي اهلل                                                                             

 إٌـــص

  ِْحٍِس قغٕسُ٘ ّحٍِٛ : جعطٛفٛج ذأٍ٘ٙح خ١شج   ٚأسمْٛأسجِك  ؼ ِقش  جٌّشجد: أسمح ضفمذْٚ  × ْ ضطٍّىٛ : ضفطكْٛ 

  أسقحَ ؼ لشجذس : سقّح      رُِ ؼّٙذ ٚأِحْ  : رِسلشجس٠و    ؼ ٚقذز ل١حط ٌألسك ٚجٌؿٛج٘ش جٌػ١ّٕس:  جٌم١شجه

 ِٛاطٓ اٌجّاي

 اٌّفشداخ

 ط & ج



 

 

 

 

 
 ما أدلة قدرة هللا في اآلية األولى ؟    -س 

 .سعة علم هللا بدقائق األمور  -ج 

 ما المقصود ب " إنها إن تك مثقال حبة " ؟ -س 

المقصود أنه إن تقع أو تحدث معصية أو طاعة مهما كانت صغيرة يعلمها هللا  -ج 

 تعالى ويحاسب العبد عليها .

 لماذا ختمت اآلية ب " إن هللا لطيف خبير " ؟    -س

 للتهديد والتخويف من معصية هللا وبيان سعة علم هللا . -ج

 ما الوصايا التي اشتملت عليها اآلية الثانية .      -س

 إقامة الصالة في أوقاتها كاملة بإخالص وخشوع -أ

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -ب

 الصبر على جهل الجاهلين وأذى اآلخرين . -ج

 في اآلية الثانية تضادان بينهما ووضح قيمتهما .   -س

. قيمتهما : يبرز المعنى  "المنكر –المعروف  " "انه –أمر  "ج : التضادان : 

 ويوضحه .

 عم نهى لقمان ابنه في اآلية الثانية ؟       -س

 نهى لقمان ابنه عن التكبر والخيالء . -ج

 ب الناس ؟  قلو المتالككيف تكون هذه الوصايا وسيلة  -س

 بتنفيذها والحرص عليها فيرضى هللا عنه ويحبه ومن أحبه هللا أحبه الناس . -ج

 كيف غرس لقمان في ابنه الخوف من هللا ومراقبته ؟ -س

نصحه بأن ما يفعله من خير أو شر يعلمه هللا مهما كان صغيًرا فاهلل لطيف خبير  -ج

 أحاط بكل شيء علًما .



 

 

 ما أهمية الصبر في حياة اإلنسان ؟    -س

الصبر يقوي النفس ويصلح الفرد فتنمو شخصيته القادرة على أن تسود بين  -ج

 الناس. 

 لماذا أمر لقمان ابنه باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟   -س

 ألنه باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصلح المجتمع ويقوى ويترابط . -ج

 يمان الفرد بعلم هللا الواسع وإحاطته بكل شيء ؟  ما أثر إ -س

 يجعل الفرد يحرص على طاعة هللا والخوف منه ومراقبته سًرا وعالنية .  -ج

 ماذا يحدث لو تكبر اإلنسان على أخيه اإلنسان ؟ -س

 انتشرت الكراهية والبغضاء وتفكك المجتمع . -ج

 ؟ الناسالتراحم والتواضع بين  ماذا يحدث لو انتشر -س

 انتشر الحب والمودة بين الناس وترابط المجتمع . -ج

 على أي شيء يحاسب هللا عباده ؟   -س

 يحاسب هللا عباده على كل أفعالهم سواء كانت صغيرة أو كبيرة. -ج

 لماذا وجه لقمان الحكيم هذه الوصايا والنصائح البنه ؟    -س

 اآلخرة.ليعيش االبن سعيدا في الدنيا ومنعما في  -أ

ليربي في نفس ابنه الصفات واألخالق الحميدة,التي تقربه من هللا وتجعله  -ب

 محبوبا من الناس.

 ما الذي يضمن لإلنسان النجاح كما فهمت من وصايا سيدنا لقمان؟  -س

 اإليمان بأن هللا سيحاسبنا على أفعالنا كلها.     -أ

 الوسطية في كل شيء.  -ب

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألن ذلك يبني مجتمعا مؤمنا ينتشر فيه  -ج

 الحب والمودة. 

 التمسك بالصالة ألنها صلة بين العبد  وربه. -د

الصبر على المشاكل والمصاعب ألن ذلك يقوي النفس ويساعد على حل  -ه 

 المشاكل بسهولة.



 

 

 ريبا من ربه.التواضع ألنه يجعل اإلنسان محبوبا من الناس ق -و

كيف يحصل اإلنسان على الشخصية القوية, كما فهمت من نصائح لقمان  -س

 الحكيم؟

يحصل اإلنسان على الحكمة من خالل الصبر على المصائب ومواجهتها بحكمة  -ج

 وحسن تصرف .

 ما الذي يحبه هللا في العبد ؟        -س

 التواضع وعدم التكبر على الناس. -ج

 ما آداب الحديث مع الناس كما فهمت من اآليات ؟ -س

التحدث بصوت متوسط ال مرتفع جدا وال منخفض جدا, ألن الصوت العالي  -ج

 يؤذي الناس ويزعجهم.

 ما دور اآلباء في تربية أبنائهم ؟   -س

األسرة هي المدرسة األولى لتعليم اإلنسان لذلك يجب على اآلباء تربية أبنائهم  -ج

ق الحميدة والصفات الفاضلة, حتى يكبر األبناء متمسكين بمنهج هللا على األخال

وسنة نبيه وبذلك يصبح اإلنسان قريبًا من ربه ومن الناس, فيسعد في الدنيا 

 واآلخرة.

 ماذا يحدث لو تكبر اإلنسان على أخيه اإلنسان ؟    -س

 تنتشر الكراهية والبغضاء  بين الناس ويتفكك المجتمع. -ج

 ماذا يحدث لو انتشر التراحم والتواضع بين الناس ؟ -س

 ينتشر الحب والمودة بين الناس ويترابط المجتمع . -ج

 ما أثر وصايا لقمان في حياة االبن أو اإلنسان بصفة عامة ؟  -س

يعيش االبن ) اإلنسان( سعيدا في الدنيا ومحبوبًا من الناس ويرضى عنه هللا  -ج

 ويدخله الجنة.

 السابقة؟ اآليات عليها اشتملت التى الوصايا ما -س

 :هى اآليات عليها اشتملت التي الوصايا -ج

 .الصالة إقامة -



 

 

 .األبناء سعادة على اآلباء حرص -

 .المنكر عن والنهى بالمعروف األمر -

 .السيئة األعمال عن االبتعاد -

 .الصعبة المواقف ومواجهة ، الشدائد وتحمل الصبر -

 .عليهم التعالي وعدم ، الناس مع التواضع -

 . واإلسراع اإلبطاء بين المشي فى االعتدال -

 .الناس مع الحديث آداب مراعاة -       
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 س: ما المقصود ب " شدت لشعلته الرحال "؟

 ج : المقصود االرتحال والسفر لطلب العلم .

 س : ما الذي ال يبارح خيال الشاعر ؟    

 ج : عهد الطفولة وبراءتها .

 س : عالم يدل حنين الشاعر إلى الطفولة ؟ 

 ج : يدل على براءة الطفولة .

 س : ماذا كان يطلب الشاعر في طفولته ؟

 ج : كان يطلب العلم .

 س : كيف رأى الشاعر العلم ؟   

 ج : رأى العلم نوًرا مضيئًا في عالم يقدر العلم والعلماء .

 س : ما الذي قبسه الشاعر في ارتحاله ؟

 ج : قبس العلم والحب واإليمان الصادق واستفاد من العلماء .

 ال الشاعر لطلب العلم ؟ س : عالم يدل ارتح

 ج : يدل على حب الشاعر للعلم وبراءته من اإلطماع المادية .

 س : ما المجال الذي برع فيه الشاعر ؟    

 ج : برع في الشعر .

 س : ما الذي بهر الشاعر ؟   

 ج : بهر الشاعر عظمة العلم وهيبة العلماء .

 س : كيف حقق الشاعر أمله ؟   

 ان والحب الصادق فبرع في الشعر .ج : بالعلم واإليم

 س : في مطلع القصيدة موسيقى ما مصدرها ؟ وما أثرها ؟ 



 

 

ج : مصدر الموسيقى : التصريع  بين شطري البيت األول في " بالي ، خيالي " 

 وأثره يطرب األذن ويلفت االنتباه .

 محاسن فترة الطفولة لدي الشاعر ؟  اذكرس : 

   -من محاسن فترة الطفولة لديه : -

 اللهو البريء والتمتع بتلك الفترة وجمالها .  - أ

 عدم سعيه وراء المكاسب الفانية للدنيا .          -ب

 يعيش خالي البال من المتاعب .   -ج

 س: كيف رأى الشاعر طفولته ؟ وماذا وجد فيها ؟

ج: رأى الشاعر طفولته من منظوره الخاص بأنها تلك الفترة التي نعم فيها براحة  

البال ، وأقبل فيها على العلم بعقل صاٍف ، مالئكي منزه عن المادية المفرطة 

 0المتهالكة 

 س: ِلَم اشتاق الشاعر إلى طفولته؟ 

العلم   وليتخلص من ج : اشتاق إليها ألنه نعم فيه بالسعادة الحقيقة  في تقديره لقيمة 

 واقع مادي مرير

 س: لماذا يشتاق الناس ُ إلى مرحلة الطفولة ؟

ج : من الناس من يشتاق إلى مرحلة الطفولة لذكرياتها الجميلة  التي تحملها حيث  

البراءة والطهر و  من الناس من يشتاق إلى مرحلة الطفولة والصبا تخلًصا من 

 الواقع الذي يحياه .

  ؟" وحبا إيمانا قبست" في الجمال ما: س

 في العلم دور عظمة على يدل مما يقتبس مادي بشيء اإليمان صور: ج 

  الجهل وأضرار حياتنا

      ؟"وحبا إيمانا قبست:"  في العطف قيمة ما: س

  التنوع يفيد: ج

                  ؟"المرتجى:"  كلمة توحي بم: س

 0 الغاية وعظيمة  الهدف بتحديد توحي: ج 
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 اإلجابة

 

 

 

 س : بم أوصى الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( ؟ ولماذا؟

الرسول ) صلى هللا عليه وسلم (  بأن يعامل المسلمون أهل مصر ج : أوصى 

 بالخير واإلحسان ألن ألهل مصر حرمة وحق وقرابة بينهم والعرب .

 ؟ . -صلى هللا عليه وسلم  -س: في الحديث ما يدل على صدق الرسول 

ج : أخبر الرسول ) صلى هللا عليه وسلم (  أصحابة بفتح مصر قبل فتحها بوقت  

, وقد صدق كالم الرسول )صلى هللا عليه وسلم( وتم فتح مصر في عهد طويل

 الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ) صلى هللا عليه وسلم (.

 ) ذمة ورحماً ( ؟.  -صلى هللا عليه وسلم  -: ما المقصود بقول الرسول س

 ج : الذمة: هي الحرمة والحق والعهد  ، الرحم : هو القرابة .

جة سيدنا إبراهيم ) صلى هللا عليه وسلم (  وأم سيدنا إسماعيل) فالسيدة هاجر زو

صلى هللا عليه وسلم (  جد العرب والرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( كانت مصرية. 

 كما أن السيدة مارية أم إبراهيم بن النبي محمد صلى هللا عليه وسلم كانت مصرية.

يتحدث عن  -صلى هللا عليه وسلم –: كيف فهمت من خالل الحديث أن النبي  س

 مصر ؟ 

ج :   ألن الرسول ذكر في الحديث كلمة القيراط ولقد كان القيراط ، وما زال جزءاً 

وكان أهل مصر يكثرون من  0من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما كاألرض 

                                                                                                       0انت اإلشارة واضحة إلى أهل مصر ومن هنا ك 0استعماله في حياتهم والتحدث به
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 : بم وّصى النبي أصحابه في هذا الحديث ؟  س  

:  وّصى النبي خلفاءه وأصحابه وقواده أْن يعاملوا أهل مصر معاملة حسنة ،  ج 

                    أصحاب حرمة وحق ورحم                                                                                                           ألنهم

    ما المقصود بالرحم والذمة في الحديث ؟ س:

 ج : الرحم يتمثل في:  

نبي هللا إبراهيم عليه السالم من أن السيدة " هاجر" أّم سيدنا إسماعيل ، ابن  -أ

    0المصريين

أن مارية أّم إبراهيم ابن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،الذي توفى صغيراً ،  -ب 

 "والعهد الذمة: الحرمة والحق "      0هي من المصريين أيضا  

 : عالم تدل توصية النبي بأهل مصر ؟س 

في توصية النبي صلى هللا عليه وسلم ، بمصر تشريف عظيم لها ولمكانتها في :  ج 

 التاريخ قديماً وحديثاً 

 وّضح ذلك .   0: يُقال أن المصريين أخوال العرب س

ألن السيدة هاجر أم إسماعيل عليه السالم جد العرب ، كانْت من مصر ، وإليه ج:  

           0ينتهي نسب النبي عليه السالم

 وضحهما  0:فى الحديث وصية وتعليل لها س

ج : أوصى الرسول ) صلى هللا عليه وسلم (  بأن يعامل المسلمون أهل مصر 

                                                                       بالخير واإلحسان ألن ألهل مصر حرمة وحق وقرابة بينهم والعرب .                                                                  

 0: علل: الحديث لم يذكر اسم مصر ولكنه أشار إليها س

ج :   ألن الرسول ذكر في الحديث كلمة القيراط ولقد كان القيراط ، وما زال جزءاً 

وكان أهل مصر يكثرون من  0من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما كاألرض 

                                                                                                                                                                                                                                                     0ومن هنا كانت اإلشارة واضحة إلى أهل مصر  0التحدث بهاستعماله في حياتهم و

  . ؟ -هللا عليه وسلم  صلى -: في الحديث ما يدل على صدق الرسول  س

قال ستفتحون مصر وقد صدق كالم  -صلى هللا عيه وسلم  -حيث أن الرسول ج: 

وتم فتح مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب على  -عليه وسلم  صلى -الرسول 



 

 

 .0بن العاص يد القائد عمرو

 س:عالم يدل قول " عبد الرحمن بن شماسة " سمعت أبا ذر ؟    

 يدل على أمانته العلمية في نقل الحديث عن أبى ذر عن النبي ج:  
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 اإلجابة

س  : متى نال مصطفى كامل الشهادة االبتدائية ؟ 

ج  : كان ذلك في عام 1887 م  
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 س  : كيف كرمتهم  المدرسة ؟ ومن حضر الحفل ؟

حفال لتوزيع الشهادات على المتفوقين من التالميذ ، وقد حضر الحفل  أقامتج  : 

 توفيق وكبار رجال الدولة وحاشيته وعظماء القوم  الخديوي

 ؟  الخديويس  : كيف أُعّد الطالب الستقبال 

ج  : لقن الطالب الذين سيقفون أمام الخديو عبارات مناسبة للموقف منها أن يسبق 

 اسم الطالب بـ ) عبدك ( 

 س  : فيم خالف مصطفى كامل زمالءه أمام الخديوي  ؟ 

عن اسمه أجاب في عزة وكبرياء : مصطفى كامل دون  الخديويج  : حين سأله 

قول كلمة " عبدك " وحين سئل عن اسم والده قال: المرحوم على أفندي محمد في 

 اعتداد وأنفة .

 س  : ما سبب استدعاء مصطفى كامل ؟ وبم رد على الضابط ؟ 

 ج  : استدعي الضابط مصطفى كامل ليناقشوه في أسباب عدم طاعته األوامر وعدم

تنفيذ ما ُكلف به   لكنه  أجاب كيف أقول "عبدك " وأنا لست عبدا ألحد وال كان أبي 

 كذلك ولو قلت غير الحق لكنت كذابا ومحتاال 

 س  : ما موقف الضابط من رد مصطفى كامل ؟

ج  : كان في قمة االندهاش من موقف مصطفى كامل فهو مازال صغيرا لم يتعد  

 الكلمات التي ال يستطيع الكبار النطق بها  الثالثة عشرة فكيف ينطق بتلك

 

 األولالتدريب 
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 س : ما اسم برلمان الفصل ؟ ومتى يعقد ؟ 

 من أجل مصر " ويعقد كل يوم خميس .ج : اسم برلمان الفصل " 

 س : ما الوظيفة التي كان على مصطفى القيام بها ؟ 

 ج : كان على مصطفى القيام بدور ضابط شرطة 

 س : كيف عبر مصطفى عن تلك الوظيفة ؟   

 ج : أحسن مصطفى التعبير عن وظيفة ضابط شرطة بصورة مشرفة .

 ؟ س : لماذا ضحك الجميع عند مغادرتهم الفصل 

ج : ضحك الجميع عندما قالت إيمان محيية مصطفى " كل شيء على ما يرام يا 

 حضرة الضابط" . 

 س : ما المفاجأة التي أعدها األستاذ أحمد لتالميذه ؟   

جأة أنه أخرج من جيبه عدة وريقات صغيرة مطوية في كل ورقة وظيفة ج : المفا

المكتوب فيها وعن  ب عن السؤالورقة ويجي مقترحة ثم يقوم أحد التالميذ باختيار

 .األسئلة التي يلقيها عليه زمالؤه بخصوص هذه الوظيفة

 س : كيف يعامل ضابط الشرطة المتهم إذا ثبتت إدانته ؟

ج : أن يعامله معاملة طيبة ؛ ألنه إنسان وعلى المجتمع أن يأخذ حقه منه دون 

 تجاوز أو قسوة .

 طفى ؟ س : ما مهام ضابط الشرطة التي حددها مص

ج : مهام ضابط الشرطة التي حددها مصطفى : أن يجعل الناس أمام القانون سواء 

بال تفرقة أو تمييز ، وأن يرد الحقوق ألصحابها ويحاسب من يقترفون الجرائم ، 

 وأن يحاول منع حدوث الجريمة قدر استطاعته . 

 س : ما موقف أعضاء البرلمان من إجابات مصطفى؟

 رلمان إعجابًا بإجابات مصطفى . ج : صفق أعضاء الب



 

 

 س : ما رأيك في ضابط شرطة يستغل سلطته ؟    

 ج : يعد خائنًا لألمانة التي  حملها له هللا  والمجتمع وتجب محاسبته  .

 س: كيف يعامل الضابط الناجح الجمهور ؟    

 ج : يعامل الجمهور بكل احترام وتقدير .

 من الموضوع ؟    س: ما أعمال الضابط الناجح كما فهمت

ج : أن يراعي شئون الناس الذين يحتاجون إليه ، ويعامل الناس بكل احترام وتقدير 

ر، ويرد الحقوق ألصحابها ، ويجعل الناس سواء أمام القانون ويمنع الجريمة قدر 

 استطاعته .

 س : ما واجب المجتمع نحو المتهم الذي لم تثبت براءته ؟   

 حقه دون تجاوز أو قسوة .ج : أن يأخذ المجتمع 

 س : ما الصفات التي يجب أن يتحلى بها ضابط الشرطة ؟

 العدل والمساواة بين الجميع أمام القانون .   -

 التواضع واحترام الناس . -

 األمانة وإتقان العمل ومراعاة المصلحة العامة .        -

 الشجاعة والتضحية من أجل الوطن . -

 م به ضابط الشرطة مع المتهم في قضية ؟س : ما الدور الذي يقو

ج :المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وإذا ثبتت إدانته فهو يستحق معاملة طيبة ؛ ألنه 

 إنسان .

 س : ماذا يحدث لو أدى كل فرد دوره في المجتمع بإخالص ؟    

 ج : تقدم المجتمع وترابط أفراده وعم الخير وانتشر الرخاء .

 طيبة؟     هم معاملةس: لماذا يستحق المت

 .ج : ألنه إنسان وعلى المجتمع أن يأخذ حقه دون تجاوز أو قسوة

 ألعضاء البرلمان ؟ س: ماذا قال األستاذ أحمد

واعية وممتازة إنني  ج : التفت إليهم قائالً: وأنتم أيها األعضاء لقد كانت أسئلتكم

 .أشكركم جميعاً .... وأعلن نهاية جلستنا اليوم

 1ضابط الشرطة مما فهمت من هذا الدرس؟ س: ما واجب

 النظر للناس كلهم سواء أمام القانون بال تفرقة أو تمييز. -

 معاملة المتهم بال قسوة حتى تثبت إدانته, وبعدها ألنه إنسان له حقوق.    -

         عدم استغالل السلطة من أجل المنافع الشخصية.  -

 رد الحقوق ألصحابها.  -



 

 

 محاسبة من يرتكبون الجرائم   - 

 منع حدوث الجريمة قدر استطاعتي.  - 

 معاملة الناس بتواضع وتقدير. -
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 سلسلة اخلالصة

 
 

 

النصوص واًلأ  

 نصائح غالية -1
ُبَنيَّ ِإنََّها ِإْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن  َيا

ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي السََّماَواِت َأْو ِفي اْلَأْرِض َيْأِت 
( َيا ُبَنيَّ َأِقِم 61ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبرٌي) اهللِبَها 

الصََّلاَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر 
( 61ِلَك ِمْن َعْزِم اْلُأُموِر )ِٰإنَّ َذۖ َما َأَصاَبَك  على

َوَلا ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاِس َوَلا َتْمِش ِفي اْلَأْرِض 
ِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر  ۖ َمَرًحا 

ِإنَّ ۚ (َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك 61)
 (61َواِت َلَصْوُت اْلَحِمرِي )َأْنَكَر اْلَأْص

 سورة لقمان
 

 اللغويات 
 

 الكلمة معناها

 إنها املقصود األعمال
 مثقال مثاقيل مقدار / وزن ج

 خبري واسع العلم ج خرباء

 لطيف ولطاف لطفاء وخبري جعامل 
 له حب صغري نبات عشيب

 خرادل خردلة ج م 

 خردل

 الصالة أقم ضيع× أد الصالة 
 بها يأت هلها جي× ويعلمهاعرفها ي
 املعروف املنكرxالمور الطيبة ا

و  ج( املناكرياالمور السيئة)
 منكرات

 املنكر

 اصرب اجزع×  وجتلد حتمل
 ارض ج أراضي وارضون

 تصعر تتواضع xتتكرب

 األمور عزم من األمور الواجبة

 انه أمر×أبعد أوكف عن 

 مرحًا فخور ج فخورون تواضعًا× كربًا ت

 خمتال متواضع×متكرب , متعال 

 اقصد اعوج   × اعتدل 

أعذب وامجل × أقبح 
 وأحسن

 أنكر

 غضضا ارفع xاخفض

 أصابك او حدث لك نزل بك

 صخرة حجر ج صخور وصخر

 تصعرال  تكرب× تواضع 
 
 

 اجلماليات
 أسلوب مؤكد بإن: إنها إن تك

 يأتإن تك مثقال حبة من خردة ..... 
أسلوب شرط للتوكيد علي قدرة بها اهلل :

 ءشياهلل يف معرفة أي 
تضاد يربز املعين السماوات واألرض :

 ويوضحه
أسلوب مؤكد بإن إن اهلل لطيف خبري :

 وعالقتها مبا قبلها تعليل
ملاذا بدأ بالصالة ألنها أساس أقم الصالة :

 الدين
 أمر باملعروف جاءت قبل انه عن املنكر :

 اخلري ألن اإلنسان من طبعه عمل
ملاذا ختم اآلية ب أصرب علي ما أصابك :

أصرب ألن عمل اخلري واملنكر يعمالن مشقة 
 وتعب لإلنسان فيحتاج الصرب

وياء  – للتنبيه نداءاسلوب  ::يا بين
 املتكلم للتخصيص

 والشفقة واحلنان احلب رال ظها : تصغري بين
 تفيد العموم والشمول:كل 
نشاط السامعتكرار النداء لتجديد : يا بين
يدل علي الصغر : خردل بحبة وصف 

واخلفة والدقة
 نكرة للتقليل: حبة

 (نكرة ) للعموم والشمول:   صخرة
 : نكرة للتحقري خمتال وفخور
نتيجة ملا قبلها  / وهو  : يأت بها اهلل

 التخصيص التوكيد و أسلوب قصر يفيد
 ظيم/ وصيغنكرتان للتع:(خبري –لطيف)
 كثرة اخلربة الغة تدالن عليمب
أمر أساليب   :اصرب,  انه,  أمر,  أقم

 للنصح واإلرشاد

معرفة للتعظيم    :  املعروف
 معرفة للتحقري )املنكر(أما

)ما( موصولة تفيد العموم :     أصابك ما
 والشمول 

بينهما :   انه عن املنكر× أمر باملعروف 
مقابلــــة توضح املعنى

اسلوب مؤكد بان/ : إن ذلك من عزم األمور
تعليل ملا قبلها

أسلوب نهي غرضه :  ال تصعر خدك للناس
 نصحال

أسلوب نهي غرضه  :األرض مرحا يفال متش 
النصح

تعليل ملا :  إن اهلل ال حيب كل خمتال فخور
 قبله

أسلوب أمر غرضه النصح :  اقصد يف مشيك
 واحلث

أسلوب أمر غرضه  :اغضض من صوتك
 النصح واحلث و اإلرشاد 

 اسلوب:  إن أنكر األصوات لصوت احلمري
صور عليل ملا قبله  / مؤكد بان والالم /ت

الصوت العالي بصوت احلمري

 عهد الطفولة -2
 ر القصاب دالقا دالشاعر : عب

 اجلنسية سوري
 عهد الطفولة ال يبارح بالــي 

 بل ال يغادر خاطري وخيالي

 ال مـا حننت إلي براءة هلوه

 ودالليال ما ذكرت تبخرتي 

 ما كنت أطلب يف مداه مكاسبا 
 من مغنم فان ومربح مـال

 لكن رأيت العـلم نورا ساطعا 
 متألقا يف عالـم مفضـال

 شدت لشعلته الرحـال برغبة
 لالقتباس لذا شددت رحـالي

 فإذا أنا كفراشة بهرت مبــا
 لمن هيبة و جال قد أبصرت

 فقبست إميانا وحبا صادقــا
 جماليباملرجتى والشعر كان 

 

 اللغويات 
 عهاد عهود, ج : زمانعهد
 يبقى ×  يرحل أو ويرتك : يفارقيبارح
 خاطري : باىل

 يبقيx : يرتكيغادر
 خواطر ج : قليبخاطري
 أخيلة ج واقعي و حقيقي×  وهمي ظين :خيال

 خيالن , 
 وكرهت نفرت×  : اشتقتحننت
 جد×  : لعبهلو

 بنفسه : املعجبتبخرتي
 مغامن( ج) : مكسبمغنم
 وفرتة : مدةمداه
 باقى خالد,×  هالك : زائل,فان
 مظلم xمضيء : المع,ًامتألق
 خسارة ×  : مكسبمربح

 منطفئxمنتشرا مرتفعا :ساطعا
 وعوامل عاملون ج : خلقعامل
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 واحلق الفضيلة يقدر واملراد الفضل : كثريمفضال
 رحل م للسفر : تهيأالرحال شدت
 شعل ج والنور : اللهبشعلته
وزهد  كرهxوحب بإرادة: برغبة

...االستفادة..:االقتباس ... ... ــ   الرتكxواالخذـ.
 للسفر تهيأت: رحالي شددت
 حقارة×  وتعظيم إجاللهيبة
تعودت ×  واعجبت دهشتبهرت
 حقارة×  عظمة: جالل
 أخذت : قبست
 أرجوه الذى: املرجتى
 تأوتهي واعددت جهزت: شددت
 عميت× رأت: أبصرت
 وجحودا كفرا×  تصديقا: إميانا
 جماالتي ج وميداني عملي: جمالي

 

 اجلماليات
تعبري يدل  عهد الطفولة ال يبارح بالي :

 علي حبه لفرتة الطفولة 
تعبري يدل علي ال يغادر خاطري وخيالي :

حبه لفرتة الطفولة
أسلوب نفي ما كنت اطلب يف مداه مكاسبا : 

أسلوب /مكاسب املادية لليدل علي عدم حبه 
 للتوكيدقصر 
 تصريع يعطى جرسا موسيقيا : خياليباىل ، 

 يربز املعينترادف : ال يبارح ، ال يغادر
 مضارع للتجدد و االستمرار :ال يغادر ،ال يبارح

 يفيد التوكيدالنفي تكرار : ال يبارح ، ال يغادر

العطف يدل على سعادة : دالليو  تبخرتي
 الشاعر و استمتاعه بالطفولة

 نكرة للعموم و الشمول: مربح ،مغنم ،مكاسب

يوحى بتفاهة  :فان ب مغنم وصف 
 املكاسب املادية ألنها ال تدوم 

عالقتها مبا قبلها : مغنم فإن ومريح مال
 تفصيل بعد إمجال

 اضافة ياء املتكلم تفيد التخصيص:جمالي 

شبه العلم بنور العلم نور: رأيت
عامل يقدر  ألنهملاذا وصف العامل مبفضال :

 الفضيلة واحلق
 شبه العلم بشعلة :  شدت لشعلته الرحال
 اسلوب قصر للتوكيد

 تعليل ملا قبله : لالقتباس

 ملا قبلها . نتيجة: لذا

ستعداد الا يدل عليتعبري : رحاليشددت 
 لطلب العلم

شبه الشاعر نفسه :فإذا أنا كفراشة 
 بالفراشة

 املفاجأة: تفيد اذا

مؤكد بقدأسلوب : أبصرت قد
 تفيد االستدراك:  لكن

شبه اإلميان و احلب  فقبست إميانا و حبا :
 نأخذه ءبشي

 تفيد السرعة: الفاء

وكثرة الفوز الذي  العطف للتنوع: حباو  إميانا
 للتعظيم ةنكرو , حققه من اميان وحب

 نكرة للتعظيموجالل هيبة

 حبهتعبري مجيل يدل على  :جماليالشعر كان 
 للشعر
 عالقته مبا قبله نتيجة: االخريالبيت 

 من أجل مصر -3
قال :  ياسة املهرمشعن عبد الرمحن بن 

صلى -اهلل  مسعت أبا ذر يقول :قال رسول
 اهلل عليه وسلم

 

 اللغويات
 الكلمة معناها

 xتغلبون وتتملكون
 تفقدون وختسرون

 تفتحون

وحدة قياس لألرض 
ج واجلواهر الثمينة 

 قراريط

 القرياط

عهد وأمان وكفالة وحق  
 . ج( ذمم

 ذمة

خيور احسان وفضل ج 
 خيار – أخيار –

 خريًا

أرضا يذكر   .املراد )مصر(
 القرياط فيها

أهلها معاملة  عاملوا
 . حسنة

 استوصوا
 خريا بأهلها

 رمحا . ج أرحام قرابة

 أهلها ج اهال واهلون

 
 

 اجلماليات
تدل على األمانة العلمية والدقة يف : مسعت
 النقل

 مجلة  غرضها الدعاء :صلى اهلل عليه وسلم

 اسلوب مؤكد بان: إنكم ستفتحون أرضا
للعلم بالفاعل يذكر فعل مبين للمجهول :

 وهم أهل مصر
 االمر سرعة حدوثحرف يدل على : السني

للنصح  أسلوب أمر: بأهلها خريا استوصوا
 / اسلوب قصر للتوكيد

 - بان أسلوب توكيد:ذمة ورحم فان هلم
 هتعليل ملا قبل
 للشمول والعمومخريا نكرة :

 نكرة للتعظيم :أرض

ضرورة العطف يدل على : هلم ذمة ورمحا
 اجلمع بني احلق واملشاعر اإلنسانية
 أسئلة على النص

 

صلى اهلل  – كيف فهمت أن الرسولس : 
 يتحدث عن مصر ؟ –عليه وسلم 

كلمة أهل مصر ُيكثرون من استخدام  نج : ال
 . القرياط

صلى اهلل عليه  -مب أوصى الرسول  :س
 ؟وملاذاأصحابه  -وسلم 

 –صلى اهلل عليه وسلم  -وصى الرسول أج : 
حرمة وحق  هلم معاملة حسنة ,ألنمبعاملتهم 

 . ورحم
صلى  -املقصود بقول الرسول س : ما 

 ) ذمة ورمحا(؟ –اهلل عليه وسلم 
 . والعهد احلرمة واحلق : الذمةج :

زوجة  أن السيدة هاجر القرابة حيث : الرحم
 من مصر أم سيدنا إمساعيل سيدنا ابراهيم

 -كما أن السيدة مارية أم إبراهيم ابن النيب 
 مصرية  -صلي اهلل عليه وسلم 
 س من التابعي ؟

 عبد الرمحن بن مشاسةج 
 س من الصحابي ؟

 ج ابا ذر
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 ثانيا القراءة
 كربياء طفل -1

 

متى نال مصطفى كامل شهادة س:
 االبتدائية ؟

 م  1881سنة  االبتدائيةشهادة 
 ملاذا أقامت املدرسة حفال فخما ؟س: 
لتوزيع الشهادات على الناجحني 
من أهم املدعوين الذين دعتهم س:

 احلفل ؟ املدرسة حلضور
توفيق و كبار رجال حاشيته و  اخلديوي

 من علية القوم ) مجاعة (الوزراء و رهطا
 )خري القوم (

 س ما هو نبام احلفل ؟
أن يتقدم الطلبة للمثول أمام اخلديوي واحدا 

 ارجتلوا ( xفواحدا ولقنوا ) حفظوا 
ما الذى تلقنه الطلبة ليقولوه أمام س: 

 ؟ اخلديوي
واسم ابوه قبلها كلمة  ذكر اسم الطالب

 عبدك
فيم خالف مصطفى كامل زمالءه أمام س: 

 ؟ اخلديوي
 زمالء مصطفى كامل حينما مثلوا بني

نفذوا التعليمات بدقة أما  اخلديوييدى 
مصطفى كامل فحينما جاء دوره و سأله 

باعتداد و عن امسه أجاب  اخلديوي
مصطفى كامل غري ( ذلx)اهتمام واعتزازأنفة

مسبوق بكلمة عبدك و حينما سئل عن اسم 
 حممد  أفنديوالده أجاب أيضا : املرحوم على 

على إجابة مصطفى  اخلديويمب عقب س: 
 كامل ؟
بإخالص والده و كفاءتهته سبق معرف 

ما موقف الضابط امللقن من خمالفة س: 
 مصطفى كامل ؟ 

يهمس إليه أن  يكاد ينفجر من الغيظ
 كلمة عبدك قبل كل إجابةيذكر 
 ماذا ظن الضابط ؟ س: 

إن مصطفي كامل نسي يقول التعليمات من 
رهبة ) خوف ( املقام ) املوقف ( ثم انفض 

 (احلفل ) انتهى
ما موقف مصطفى كامل من الضابط س: 

 امللقن و تلقينه له ؟

 جتاهله مصطفى كامل 

ملاذا استدعى مصطفى كامل أمام س: 
املدرسة بعد انصراف  مدرسيالضابط و 
 الزائرين ؟
أسباب عدم طاعته و عدم تنفيذ  يفملناقشته 

 ما كلف به .
مب أجاب مصطفى كامل الضابط حينما : س

 سأله عن خمالفته لألوامر ؟
أجاب بكل شجاعة و جرأة : كيف تطلب منى 

كلمة عبدك ! و ما  اخلديويأن أذكر أمام 
قلت  كنت أنا عبدا و ال كان أبى كذلك , و لو

غري احلق كنت كذابا و حمتاال و حاشا ى أن 
 أكون كذلك .

ما أ ر رد مصطفي كامل على الضابط  :س 
 بعد مناقشته ؟ 

 ) مينع (رب الضابط ومل يستطع يغالبطج اض
دهشته ألن كيف ينطق تلميذ مل يتعد ) 

( سنة هذا الكالم وال  13يتجاوز ( عمره ) 
يستطيع أن يتفوه ) يقول ( من أكرب منه سنا 

 بهذا الكالم

 لو أننى ضابط شرطة -2
ماذا فعل األستاذ أمحد حينما دخل س: 

 الفصل وكيف كان حاله ؟
 عندما دخل األستاذ أمحد الفصل حيي

 تالميذه مبتسما
كيف رد التالميذ على حتية األستاذ س: 

 أمحد ؟

رد التالميذ التحية بابتسامة أكرب 
هل كان األستاذ أمحد يعرف سر س: 

 ابتسامة التالميذ ؟ وما هذا السر ؟
 نعم كان يعرف سر ابتسامتهم فاليوم

موعد انعقاد برملان الفصل  اخلميس
 من أجل مصر األسبوعي

 لتالميذه ؟ماذا أعد األستاذ أمحد س: 
أعد هلم مفاجأة رائعة 

أعدها األستاذ أمحد  اليتما املفاجأة س: 
 لتالميذه ؟ 

صغرية  وريقات أخرج من جيبه عدة
مطوية ثم أضاف سوف جتدون فى كل ورقة 

وسيقوم أحدكم باختيار  وظيفة مقرتحةمنها 
ورقة ثم جييب عن السؤال املدون عليها وعن 

 أية أسئلة يلقيها عليه زمالؤه 
على من وقع االختيار ليكون أول من س: 

 يتخذ مهنة من املهن املقرتحة ؟
 وقع االختيار على مصطفى ليكون أول من

 يتخذ مهنة من املهن املقرتحة 

ما السؤال الذى وجده مصطفى فى س: 
 الورقة ؟ 

: لو أنك ضابط شرطة ماذا  السؤال هو
 عليك أن تفعل ؟ ينبغي
ماذا سيفعل مصطفى لو أنه ضابط س: 

 يفشرطة ؟ أو : ما دور ضابط الشرطة 
 اجملتمع ؟ 

عل الناس كلهم سواء أمام القانون بال ج -1
 تفرقة أو متييز 

 رد احلقوق ألصحابها ا-2
 من يقرتفون اجلرائم  أضبط-3
 منع حدوث اجلرمية قدر استطاعته -4

ما السؤال الذى سأله حممد ملصطفى س: 
 ومب رد عليه ؟ 

: مثل أمامك متهم فما وإذا  سأله حممد
 موقفك ؟

حتى  برئاملتهم  فرد عليه مصطفى قائال :
و إذا ثبتت براءته(  x)اتهامه تثبت إدانته 

إدانته فهو يستحق معاملة طيبة ألنه إنسان 
وعلى اجملتمع أن يأخذ حقه دون جتاوز 

 أو قسوةاعتدال(  x)مبالغة
 تهم معاملة طيبة ؟ ملاذا يستحق املس: 
 ألنه إنسان وعلى اجملتمع أن يأخذ حقه

 دون جتاوز أو قسوة
 عم سأل أمين مصطفى ومب رد عليه ؟ س: 
:وهل تعامل اجلمهور  سأل أمين مصطفى

 باستعالء وتكرب ؟
 عمليظروف  ساقتينكال لقد  أجاب مصطفى :

إى أن أرعى شئون الناس الذين حيتاجون إى 
أحد جبفاء وتكرب وما  يعاملينفأنا ال أرضى أن 

 فإنينال أقبله لغريى ولذا  لنفسيال أرضاه 
 احرتام وتقديرسأعامل اجلمهور بكل 

ما موقف أعضاء الربملان من مصطفى س: 
؟ وما موقف األستاذ أمحد منه ؟ وماذا 

 قال له ؟ 
صفق أعضاء الربملان ملصطفى على إجاباته -1

 وابتسم األستاذ أمحد
أحسنت التعبري عن قيامك لقد  وقال -2

 بوظيفة ضابط شرطة بصورة مشرفة
ماذا قال األستاذ أمحد ألعضاء س: 

 الربملان ؟ 
أنتم أيها األعضاء لقد كانت أسئلتكم -1

 ممتازةواعية و 
أشكركم مجيعا وأعلن نهاية جلستنا  إنين -2

 اليوم



























































 

 

 

 

 

 ومن أين أتوا؟ ولماذا؟ ماذا تعرف عن الهكسوس ؟ :س

 مصر جماعة من الرعاة أتوا من الشمال من )آسيا( الحتالل :ج

 كيف حكم الهكسوس مصر؟  :س

حكموها بارتكاب كل ألوان الظلم من نهب األقوات وسرقة األموال وتشريد  :ج

 أفراد الشعب األبناء وبث الفرقة بين

  ين امتد زحف الهكسوس في مصر ؟أإلى  :س

وصل زحفهم إلى ما نسميه اآلن )محافظة الشرقية( وعسكروا في بلدة  :ج

 )أواريس( وأقاموا بها وجعلوها عاصمة 

 ر الهكسوس على مصر ؟ ومن أين ؟غاأفي عهد من  :س

وأغاروا عليها من الشمال حتى وصل تقدمهم إلى ما نسميه  ،في عهد الفراعنة  :ج

 اآلن )محافظة الشرقية(

 ما الذي حرص الهكسوس عليه ؟ :س

 حرصوا على ) تفرقة صفوف الشعب  /  إخماد قوته   / إضعاف كلمته ( :ج

 ما الجرائم التى ارتكبها الهكسوس ؟ :س

 نهب أقواتهم       -               ظلم الناس      - :ج

 تشريد أبنائهم   -             سرقة أموالهم      -   

من عادات المصريين وتقاليدهم حتى بلغ بمليكهم أن يسخر من )سقنن  السخرية -  

 رع(  أمير طيبة 

 من أمير طيبة ؟ وماذا تعرف عنه ؟ :س

 ويعرف عنه:أمير طيبة )سقنن رع(   :ج

 أقوى أمراء مصر   -



 

 

 أكثرهم إخالصاً لبالده   -

 أشدهم معارضة لحكم هؤالء األجانب الدخالء -

وما القرار الذي  لماذا غضب )سقنن رع( وأمر أن يجتمع به أمراء مملكته ؟ :س

 اتخذه؟

 بسبب تهديد ملك الهكسوس له بإبادة أفراس البحر :ج

لضم الصفوف وجمع الكلمة وإلى لقاء  وقرر سقنن رع دعوة جميع أمراء مصر

 قريب في الفصر.

 بم رد سقنن رع على رسل ملك الهكسوس ؟ :س

قال له ) هذا تهديد ووعيد أتزعجه أفراس النهر والمسافة بين )طيبه( و  :ج

 أو تزيد ميل )أواريس( سبعمائة

 لماذا اجتمع سقنن رع برجاله ؟ وعالم انتهى االجتماع؟ :س

 اجتمع بهم للتفكير في رد هذه اإلهانة التي لحقت بهم من مستعمر دخيل   :ج

انتهى االجتماع بأن يرسل )سقنن رع( رسله إلى جميع أمراء مصر ليدعوهم إلى    

 ضم الصفوف وجمع الكلمة

 ما القرار الذى اتخذه )سقنن رع( بعد اجتماعه باألمراء ؟ :س

 ا البالد نهائيً قرر محاربة الهكسوس حتى يطردهم من  :ج

 ماذا قدم كل أمير لقتال األعداء ؟ :س

  لعربات لكي يحاربوهمقدم أمير )أرمنت( ا  :ج

 قدم أمير )أبيدوس( الرجال -

 قدم أمير  )فقط(  الجنود والمال                    -

 قدم أمير )بوتو( الرجال واألقوات والخيام. -

 نحو عدوه ؟ المصريبم صور الكاتب اندفاع الجيش  :س 

 باندفاع األسد نحو فريسته وانقضاض الطير الجارح علي صيده .      :ج

 إلى أين فر األعداء ؟ وما نتيجة المعركة ؟ :س



 

 

راح أحمس يطاردهم حتى اقترب من عاصمة ملكهم أواريس فروا إلى الشمال .  :ج

 وهرب ملك الهكسوس من وجه الجيش المصري وعاد من حيث أتى

 نجاح أحمس فى طرد الهكسوس من مصر ؟حدث عن تـ :س

لقد اندفع جيش أحمس نحو الرعاة اندفاع األسد نحو فريسته فلم يجدوا غير  :ج

 الفرار إلى الشمال وراح أحمس يطاردهم حتى عاصمة مملكتهم ) أواريس  ( .

 ماذا تعرف عن الضابط سواتن ؟  :س

كثيرا من النعم  هو ضابط مصري  كان يكره أحمس وأعطى له ملك الهكسوس :ج

ً له في حكم هذه البالد وقد طلب منه ملك الهكسوس أن يطعن أحمس  ليكون عونا

 بالخنجر عندما شعر ملك الهكسوس بهزيمته . 

 ما قصة بطولة الضابط سواتن ؟  :س

قصة بطولته هي رفضه خيانة وطنه ورفضه قتل أحمس ألن أحمس أصبح  :ج

 رمزا لمصر كلها .

 ماذا طلب ملك الهكسوس من سواتن ؟ أو ماذا كان موقفه ؟ :س

طلب منه أن يأخذ الخنجر ويصوبه في صدر أحمس وهو يستقبله عندما يفتح له  :ج

 أبواب القصر      )موقفه( قال له لن أفعل هذه الجريمة المنكرة

؟ )إن حب المصري لبالده ال يعدله مال وال جاه وال سلطان( من قائل العبارة  :س

 ولمن قالها ؟ وما المناسبة ؟

قالها )سواتن( لـ )ملك الهكسوس(  / وذلك عندما خذل سواتن ملك الهكسوس  :ج

 ورفض قتل أحمس

  ماذا تعرف عن )أواريس / أرمنت / طيبة( ؟ س:

)أواريس( / مكانها في محافظة الشرقية )شمال مصر( اتخذها الهكسوس عاصمة ج:

)طيبة( / مكانها اآلن  أميرها في حرب الهكسوس)أرمنت( / إمارة مصرية اشترك 

 في األقصر 

 



 

 

 

 

 متى تم احتالل الفرس لمصر ؟ أو متى تداعت دولة آشور ؟ :س

 فى القرن السابع قبل الميالد :ج

 ما األنباء التي وصلت إلى الفرس بعد دخول مصر ؟ :س

هي أن المصريين مصممون على الدفاع واالستماتة ومصرون على أن يصيبوا  :ج

 الفرس أكبر الخسائر في كل شبر من أرض مصر الغالية

 ما موقف الشعب المصري من احتالل الفرس ؟ :س

 صمموا على الدفاع واالستماتة واتحدوا حتى طردوهم   :ج

 الدفاع ؟ماذا فعل قمبيز عندما وجد المصريين مصممون على  س:

لجأ إلى السياسة والخديعة فأمر بتجهيز سفينة تتجه إلى منف وعليها مناد ورفع  :ج

 الفتة عليها يطلب فيها من المصريين التسليم من غير حرب وبدون شرط أو قيد

 إلى أين كانت تتجه السفينة التي أعدها قمبيز ؟ ولماذا رفع الفتة فوق صاريها ؟ :س

ن قرية إلى أخرى حتى وصلت إلى منف / ورفع الفتة أخذت السفينة تنتقل م :ج

 لكي يطمئن المصريين إليه طالباً منهم التسليم من غير حرب وبدون شرط .

 تجاه تلك السفينة ؟ ما موقف المصريين :س

 لم يقيموا لها وزناً وكانوا ينظرون إليها بنظرات الحقد والسخرية  :ج

 ماذا فعل قمبيز بعد فشل الخديعة األولى ؟ :س

أرسل إلى المصريين رسالة أولها لين وآخرها تهديد يقول فيها )أنا قمبيز لم  :ج

 أكتب إليكم إلرغامكم فإني أود زيارتكم ال حرج عليكم إذا أردتم الحضور إليَّ .... (

 ما موقف المصريين من رسول قمبيز ؟ :س

أرادوا قتله ولكن لم يتم ذلك ألن يوشهور نصحهم بعدم قتله وأن يرسلوا له  :ج

 رسالة وسمحوا له بالعودة

 عالم استقر رأى المصريين بعد وصول رسالة قمبيز إليهم ؟ :س



 

 

 استقر على رفض التسليم والتصميم على المقاومة حتى يطردوهم :ج 

 ؟بم نصح يوشهور المصريين ؟ وهل أخذوا بنصيحته  :س

إلى سيده على أن  اأوصاهم بأال يقتلوا الرسول وبأن يسمحوا له بأن يعود سالمً  :ج

 يبعثوا معه لـ )قمبيز( رسالة 

 ما الحيلة الثانية التى قام بها قمبيز ؟ :س

أشار عليه جنوده بصنع وليمة وذلك بأن يرسل )قمبيز( إلى المصريين من  :ج

حلواً ويدعوهم باسم فرعون مصر إلى أن يجتمعوا في وليمة  ايتحدث إليهم حديثً 

بحجة أن فرعون يطلب اجتماعهم ومن يمتنع فستصيبه اللعنة ومن يحضر فسينعم 

( صارت األمور زآخر وهو)قمبي ابالخيرات وعندما يحضروا يعلمون أن لهم سيدً 

 بيده  

 لماذا صنع قمبيز وليمة للمصريين ؟ :س

 ين ويبعد فكرة الحرب عن أذهانهم وذلك ليخدع المصري :ج

 ما موقف الشعب المصري من هذه الوليمة ؟ :س

 قاطعوها وعلموا أنها مكيدة من قمبيز ولم ينخدعوا بها  :ج

 اذكر بعض األسلحة التي كانت تستخدم في الحروب القديمة  :س

 العجالت والنبال -السهام  -الرمح –السيف  :ج

 ما موقف المصريين بعد هذه الخديعة ؟ :س

لم ينخدعوا بحيلته وحشدوا الجيوش وقابلوا بها قمبيز واستطاع قمبيز هزيمة   :ج

 )أبسماتيك( وفتح منف إال أن الشعب لم يلن ولم يضعف 

قاوم الشعب المصري الفرس مقاومة باسلة . وضح ذلك وبين نتيجة هذه  :س

 المقاومة .

وش وقابلوا بها قمبيز فانتصر قمبيز في بادئ األمر على حشد المصريون الجي :ج

)أبسماتيك( ودخل قمبيز )منف( إال أن الشعب لم يلن ولم يضعف ولكن راح الشعب 

يقاوم مقاومة األبطال وحولوا وادي النيل إلى شعلة كفاح وكلما عاود ملك الفرس 

 الزحف رده الشعب ذليالً وتحررت البالد من بطش الفرس



 

 

 
 

وما موقف الشعب المصري من هذه  لماذا جاء الصليبيون إلى مصر ؟ :س

 الحمالت؟

وموقف الشعب المصري لم  ,لدخول أرضها واستعباد أهلها وتحطيم كيانها  :ج

 بل وقفوا في وجه الغزاة يخضعوا ولم يستكينوا

 من أين جاءت الحمالت الصليبية ؟ وإلى أين وجهت ؟ :س

وجهت إلى الشام , جاءت من بريطانيا وفرنسا والنمسا ومن كل مكان فى أوربا  :ج

 وآسيا الصغرى ثم مصر

 في أي المواقع انتصر صالح الدين عليهم ؟ وكيف عاملهم ؟ :س

وعاملهم معاملة حسنة وكان صالح الدين شهماً نبيالً في  ,في موقعة حطين  :ج

 معاملتهم

  دين ؟ واذكر أدلة على ما تقول .ماذا تعرف عن أخالق صالح ال :س

 س: لصالح الدين مواقف نبيلة  في التعامل مع األعداء. استدل على ذلك

حين فتح هللا عليه بيت  ة الصليبيينكان صالح الدين شهماً نبيالً في معامل :ج

معاملة أسراهم ويدفع الغرامة الحربية عن فقرائهم ويعفى منها  المقدس وكان يحسن

 نساءهم وأطفالهم 

 متى فتح بيت المقدس ؟ :س

 س: متى استرد صالح الدين بيت المقدس من الصليبيين؟

 هـ بعد هزيمة الصليبيين في موقعة حطين 583سنة  :ج

  في معركة حطين ؟  ما رد فعل الصليبيين بعد هزيمتهم :س

 النتصار صالح الدين في حطين رد فعل من الصليبيين. وضح ذلكس: كان 

صليبية لغزو مصر  لهزيمة أجدادهم فجهز لويس التاسع حملة يثارواأرادوا أن  :ج

 سرولكنه هُزم وأُ 



 

 

 أين نزلت الحملة الصليبية ؟ وكم بقيت ؟ ولماذا ؟ :س

ليستكمل لويس معدات حملته قبل استئناف  ,وبقيت ستة أشهر , نزلت دمياط  :ج

 زحفه 

 ما موقف المصريين بعد مجيء الحملة الصليبية ؟ :س

 جمعوا شملهم ووحدوا أمرهم منتظرين ساعة الجهاد والقتال  :ج

 ماذا حدث عندما كان الصليبيون يستعدون للزحف على المنصورة ؟ :س

 توفي الملك الصالح ملك البالد :ج

 جرة الدر على الجنود نبأ وفاة زوجها ؟لماذا أخفت ش س:

ألن ذلك يضعف من عزائمهم ويثير التفكك في صفوفهم وينتهي األمر إلى  :ج

 هزيمة محققة 

  ما الدور التاريخي الذي قامت به شجرة الدر ؟ :س

 س: ما الدور التاريخي الذي لعبته شجرة الدر في موقعة المنصورة؟

الصالح )نجم الدين( حتى ال تضعف عزيمة كتمت نبأ وفاة زوجها الملك  - :ج

 الجنود 

حتى يعود نهضت بتصريف شئون الملك وتدبير أمر الحرب وإصدار األوامر  - 

  توران شاه

 ترسم خطط القتال   -

  قب حركات العدواتر -

 ألفت فرقة تشبه الفدائيين تنقض على معسكرات الصليبيين -

 ما دور فرقة الفدائيين التى كونتها شجرة الدر ؟ :س

وتقتل  ,وتحرق الخيام , تخرب المشآت  ,تنقض على معسكرات الصليبيين  :ج

 وتثير الخوف والقلق في نفوس األعداء  ,الجنود 

 ما الموطن األصلي للمغول ؟ ومتى ظهروا ؟  :س 

 وظهروا في القرن الثالث عشر الميالدي  ,بالد منغوليا شمالي الصين  :ج

 من قائد المغول ؟ وماذا طلب من الخليفة العباسي ؟ وما موقف الخليفة ؟ :س



 

 

 ,أرسل رسله إلى الخليفة وطلب منه الخضوع واالستسالم  ,قائدهم )هوالكو(  :ج

 موقفه رفض ردهم في كبرياء 

 الم ؟ماذا فعل المغول بعد رفض الخليفة العباسي االستس :س 

انطلقوا بجيشهم مكتسحين أرض العراق حتى وصلوا إلى حدود بغداد ونصبوا  :ج

 افها بالسهام والصواعق حتى سلمت بغداد وانطلقوا فيها تدميرً ذحولها المجانيق تق

 بًاوتخري

 كيف وصل المغول إلى حدود مصر ؟ :س

 دود مصر استولوا على الصين وإيران والعراق وبالد الشام حتى وصلوا إلى ح :ج

 ما الذي كان يعتقده المغول بالنسبة لمصر ؟ :س

كانوا يعتقدون أن مصر ستسلم لهم كما سلمت غيرها من البلدان وعندئذ تتحقق  :ج

 السيادة لهم على الشرق العربي كله 

 في ذلك الوقت ؟ ن ما موقف المصريي :س

أبى شعب مصر أن يخضع أو يلين وأبى أن يستسلم وعزم على أن يقف في  :ج

 وجه هؤالء الغزاة في عزم وقوة وإيمان

في ذلك الوقت ؟ ولماذا أرسل األئمة والخطباء والعلماء إلى   من حاكم مصر :س

 المدن والقرى ؟

د والجها ,وأرسل األئمة ليدعوا الناس للتطوع فى الجيش  ,حاكم مصر )قطز(  :ج

ويثيرون الحماسة في الصدور ويثبتون اإليمان والنصر في القلوب  ,في سبيل هللا 

 والنفوس     

 ما الذي كان قطز يتوقعه ؟ وهل تحقق ؟وكيف ذلك ؟ :س

وقد تحقق  ,كان يتوقع أن المغول يفكرون في دخول مصر واالستيالء عليها  :ج

قطز رسالة تفيض بالتهديد حيث أرسل هوالكو أربعة من رجاله يحملون إلى  ,ذلك 

 والوعيد 

  في رسالة هوالكو .  اذكر ما جاء :س



 

 

يعلم الملك المظفر قطز وأهل مملكته أننا جند  اوغربً  اقال )من ملك الملوك شرقً  :ج

هللا في أرضه سلطاناً على من حل به غضبه ليس لكم من سيوفنا خالص وال من 

مهابتنا مناص خيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال 

 وعددنا كالرمال فمن طلب حربنا ندم ومن قصد أماننا سلم (

 ين على رسل هوالكو ؟ما رد فعل المصري :س

استقبل المصريون رسل المغول في كبرياء وسخرية تليق بهم وأمر قطز بقتلهم  :ج

 وعلق رءوسهم على باب زويلة وخرج قطز على رأس الجيش لمالقاة المغول

 كيف ربح المصريون الجولة األولى ؟ وما أثر ذلك عليهم ؟ :س

سارع قطز يحشد قواته وكانت خطته أن يلتقى بالمغول في بالد الشام قبل  :ج

قدومهم إلى داخل مصر وأسرع قطز حتى وصل بجيشه إلى فلسطين وفوجئ 

المغول بالجيش المصري من غير سابق إنذار ولم يتوقعوا أن يكون الرد حاسما 

ن غزة فدخلها بهذه السرعة فاضطر قائد المغول فى جنوبي فلسطين إلى التخلي ع

فوق ا أثر ذلك زادهم ثقة على ثقة وإيمانً  -جيش مصر وهكذا ربح الجولة األولى  

 إيمان

 ما الخطة التي أعدها قطز للنصر على المغول ؟ :س

الخطة هي االعتماد على المشاة في مواجهة المغول ثم التظاهر باالنهزام  :ج

الفرسان بقيادة  مى ثم يهجالفارون مرة أخر عوالفرار حتى يتوغل األعداء فيرج

 بيبرس فيختل توازن األعداء

 ما اسم المعركة التي انتصر فيها قطز ؟ وأين كانت ؟ :س

جالوت ر وكانت عند قرية صغيرة تقع على منابع نه ,اسمها) عين جالوت(  :ج

 بأرض فلسطين

 لماذا سميت معركة عين جالوت بهذا االسم ؟ :س

ألن المعركة كانت عند قرية صغيرة تقع عند منابع نهر جالوت التي تتفجر من  :ج

 عيون الجبال 
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  إلى نوعين االسموينقسم                      

 

 

 إلى الحفل  هؤالء  جــــــــــــاء                                                                   إلى الــحــفــل ل  اــالرجاء ــج      

 يف الحفل  هؤالء  رأيـــــــــــت                                                                 فـي الــحــفــل  الـرجــال  رأيت         

 يف الحفل  هؤالء  سلمت  على                                                                 يف الحفل  الرجال  سلمت  على       

 

 تغير التشكيل فيها يف كل جملة ...  " الرجال "أن كلمة لو الحظت ... !!        

  على آخرها  الضمةوضعنا تشكيل جاءت مرفوعة لذا المثال األول ففي       

 آخرها وكذلك المثال األخير كانت  الفتحةوضعنا تشكيل    ويف المثال الثاين جاءت منصوبة لذا    

 على آخرها ... كسرةالفوضعنا   مجرورة     

  معربةت سمى كلمة   " ضمة "ومرة   " كسرة "ومرة  " فتحة "فالكلمات التي يتغير ضبط آخرها مرة 

 تجد أنها جاءت يف أول مثال مرفوعة  " هؤالء "يف العمود الثاين كلمة أما إذا تأملت ...        

ضع على آخرها كسرة                .!! كانت منصوبة لكن وضع على آخرها أيضا كسرة ... و يف المثال الثاين.!! لكن و 

رغم اختالف إعرابها يف كل جملة "التشكيل  "وكذلك المثال األخير فنجد أنها لم يتغير ضبطها       

  مبنيةمهما تغير موقعها اإلعرابي ... تسمى كلمة   "تشكيلها  " يتغير ضبط آخرها فالكمات التي ال  

المـعــرب والـمـبـنــي
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" أكيد عايز تسألني وأنا هعرف منين إذا كان االسم ده معرب وال مبني 

.؟!!

سبعة أبًدالمات يظل تشكيلها ثابت ال يتغير أبًدا أبًدا أبًدا .... وهذه الك  

ثل:م متصل   اضمير  ، سواء كان   مبنيفهذا الضميرأي ضمير في القطعة عندما ترى 

ا مفصل  أم  مثل : ضمير 

 " هذا ـ هذه ـ هؤالء  ـ ذلك ـ تلك " مثل :  ةمبنيسماء اإلشارة أ

 مبنيةأي اسم من أسماء اإلشارة في القطعة فهي  فحينما ترى 

مخلصون   هؤالء

ـي ـــهم ـ مديـنـتــ مدرسـت نـا بـلـد

اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ 

األسماء كلها معربة إال : 
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 المعلمين  هذينرأيت  مخلصان   هذان

  مبنيةاألسماء الموصولة 

مبنيةأي اسم من األسماء الموصولة في القطعة فهي  فلما تشوف 

وليسا  " معربان "على الرغم من أنهما أسماء موصولة لكن هما    اللذان  ـ  اللتان  

 لياءف وينصبا ويجرا بالأليرفعا با "لمثنى يعامالن معاملة ا "مبنيان .... وبالمناسبة  

 يمانالفقراء كر على انيتصدق  انذلال يتصدقون على الفقراء كرماء  الذين

ن ـ ما الذي ـ التي ـ الذين ـ الالئي  "  "ـ الالتي ـ م 

اصح  للكالم 

 "الذي  " بمعنى

" وليسا  معربانعلى الرغم من أنهما أسماء إشارة لكن هما  "   هذان  ـ  هاتان 

ن معاملة المثنى " يرفعا باألف وينصبا ويجرا بالياءمبنيان .... وبالمناسبة  " يعامل

اصح  للكالم 
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تعص  اهلل يتب عليك  مهماتهتم بجسمك تصبح نشيًطا   ـ  متىيذاكر ينجح   ـ    من

 ...... "أسماء شرط  "أسماء مبنية نوعها   "من ـ متى ـ مهما  " فكلمة

 ة إعراب أسماء الشرط ليس مقرًرا عليكوبالمناسب 

ن ـ ما ـ متى ـ  أين  ـ كيف ـ كم  "مثل :   مبنيةأسماء االستفهام كلها   "م 

 "وأنا عارف إنك هتنساها  ".....             معربةفهي  " أي   "إال 

ن    مثل : يًها أنفقت ؟ جن كمصديقك ؟  ـ    أينتبدأ الدراسة ؟   ـ   متىأكل الجبن ؟  ـ    م 

وتقول  "متى  ـ   أين   ـ  كم   من  ـ   "حينما يطلب منك أن تستخرج اسما مبنًيا وبين نوعه :   فتستخرج     

  "اسم استفهام  "نوعها  

ن ـ ما ـ متى ـ مهما ـ أين  "  أسماء الشرط    معربة " أي   "إال   مبنيةكلها   "م 

ماء الشرط هي أدوات الشرط الجازمة وبالمناسبة أس         
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 أمس قابلت صديقي                

سنوات   منذ  لم أذهب للمدرسة             

نوعها ظرفلأسماء مبنية وهذه ا

 اآلن   أتحدث معك

مثل المبنيةبعض الظروف فقط هي 

اآلن    ـ  إْذ   ـ   إذا   منذ    ـ  حيث    ـ  أمس    ـ 

ومعظم الظروف األخرى معربة
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 محمد  صالح / أ 

  إلى نوعين الفعلوينقسم              

 

 

 "  الفعل الماضيعليك وعلى              يعنى وأنت مغمض لما يقولك استخرج فعل مبني  "

 

  الدرسشرح  بالكرة      ـ      المعلم  العب  الطفل     ـ     الولدان  أكل    

 مثل :     او الجماعةاتصل بوإذا 

واهدًفا   ـ   الطالب  سجل واالالعبون  واالدرس ـ  المعلمون  فهم   شرح 

 فعل ماٍض مبني على الفتح "أكل ـ لعبا ـ شرح  "ففعل 

 هو الفعل الذي تتغير عالمته اإلعرابية 

 اإلعرابي  موقعهحسب  " .. إلخسكونـ  فتحة ـ ضمة "

بق بأداة نصب =   إلخ..  صب بالفتحةن  فإن س 

بق بأداة جزم =  زم بالسكون وإن س   إلخ.. ج 

ال تتغير عالمته  اإلعرابية             هو الفعل الذي 

 اختلف موقعه اإلعرابي ... مهما 

بق بأداة نصب =   وال ينصب يظل مبنًيا فإن س 

بق بأداة جزم =   وال يجزم ..وهكذا يظل مبنًياوإن س 

 ألنه اتصل به واو الجماعةالضم ؛ فعل ماٍض مبني على  " وا ـ شرحواسجلوا ـ فهم"ففعل 

 دائًما مبني
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 به تاء الفاعلألنه اتصل السكون ؛ فعل ماٍض مبني على  " صليت"ففعل  

 اتصل به نون النسوةألنه السكون ؛ فعل ماٍض مبني على  "حضرن"فعل و

رمضان  صْمناالمؤتمر     ــ       حضْرنــ     الطبيبات    الفجر   ت  صليْ مثل:       

اصح  للكالم 

 "تاء الفاعل ـ نون النسوة ـ نا الفاعلين  "اختصار لــ  " تننا "و 

  اتصل به نا الفاعلينألنه السكون ؛ فعل ماٍض مبني على  "صمنا "فعل و

أنك تنسى هذا الكالم الكثر الذي ذكرناه ولو أنت حاسس نفسك   "

طبًعا من خالل نطقك للكلمة  "تشكل آخر حرف يف الفعل  نأكل المطلوب منك              سأخبرك بكلمة السر  

يف الكلمة  وليسلفعل قول آخر حرف يف اأأنا  " لكااااااااااوخلي با ""..." تشكيل آخر حرف يف الفعل ستعرف

يتصل به ضمير .!!  قد الفعل ألن

 مفتوحة ... ستجد أنها " الراء "نشكل آخر حرف يف الفعل  عندماالولد ..  حضرعلى سبيل المثال ... 

 . فعل ماٍض مبني على الفتح :  نهاأ ذلكمعنى 

طبًعا ملناش دعوة ) ...  ةساكن هاأنتجد س  " الباء "شكل آخر حرف يف الفعل ن عندما "إلى المدرسة  ذهبنا " و

 فعل ماٍض مبني على السكون : انهأ ذلكمعنى  (  .... بالضمائر الي متصلة بالفعل

نه مضموم أتجد س..  " الواو "شكل آخر حرف يف الفعل ن عندما "رمضان  صامواالمسلمون  " و 

... هكذا  فعل ماٍض مبني على الضم :  نهأ ذلكمعنى 

ــن ــن ـا "إذا اتصل به ضمير من ضمائر  (   تن تن  رن   تن ترا  را)     " ت 
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 رب إال يف حالتيندائًما   مع

 الحق  نلينتصر  العشاء  ــ واهلل  نألصلي  مثل :   به نون التوكيداتصل إذا 

 نون التوكيدألنه اتصل به فعل مضارع مبني على الفتح ؛  " ألصلين ـ لينتصرن "ففعل 

 تحفظنليصومن ـ لمثل :  "الم القسم  "أو  "واهلل ـ تاهلل ـ باهلل  "ونون التوكيد دائًما تأتي مع القسم 

 مثل :   به نون النسوةاتصل إذا 

 ى المرض يعالجنالعهد   ـ     الطبيبات  يحفظنالمسلمات 

 الحرف األخير يف الفعل  "تشكل  "ك أن تضبط إذا نسيت القاعدة : فيمكن

 ـ الظاء مفتوحة ـ  "على العهد  ألحافظن "فإن كان آخر حرف مفتوًحا .. مثل 

 يكون الفعل  مبنًيا على الفتح ، وإن كان آخر حرف يف الفعل ساكنًا 

 ـ الفاء ساكنة ـ يكون الفعل مبنًيا على السكون " يتعففنهن  "

 

 نون النسوةألنه اتصل به فعل مضارع مبني على السكون ؛  " يحفظن ـ يعالجن "ففعل 
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 يكون حينها معرًبا  "نون التوكيد ـ نون النسوة  "مضارع الم يتصل بالفعل أما إذا ل

  "أو بثبوت النون إن كان فعاًل من األفعال الخمسة  " فيرفع بالضمة

بق بأداة نصب "أو بحذف النون إن كان من األفعال الخمسة  "وينصب بالفتحة   إن س 

 

ول الفعل المعرب إلى فعاًل مبنًيا ..ح         

المضارع متصل بنون التوكيد أو نون النسوة  إذا ط لب منك سؤال مثل هذا ... كل ما عليك فعله أن تجعل الفعل 

 البد أن تضع الم القسم .وال تنس  عند اتصال الفعل المضارع بنون التوكيد      

بق بأداة جزم  "و حذف حرف العلة أو حذف النون أ "وي جزم بالسكون   إن س 

منهنأتي بالفعل المضارع المجزوم : عرب الفعل األمر ت فإذا أردت أن  ينبى على ما يجزم به مضارعه

 دروسكذاكر       ـ      للخير اسع    ـ      على صالتكم  حافظوا    على سبيل المثال  : 

 دائًما مبني

" .. حافظواحتى نعرب الفعل األمر " 

"   يحافظوانأتي أوال  بالمضارع المجزوم منه ... " لم  -1

ثم نعرب الفعل المضارع ... ـ -2

فعل مضارع مجزوم وعلمة جزمه حذف النون ؛ ألنه من األفعال الخمسة 

 فعل أمر مبني على حذف النون"  حافظوافيكون إعراب األمر منه " 

سؤال الامتحان
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 " ذاكر "حتى نعرب الفعل األمر 

"يذاكر لم "نأتي أواًل بالمضارع المجزوم منه ...   -1

... ـ فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون ثم نعرب الفعل المضارع -2

 بني على السكونم أمرفعل  "ذاكر"فيكون إعراب األمر منه 

يعنى من اآلخر كده الفعل األمر بيعرب زي الفعل المضارع المجزوم بتاعه ... لكن مبني 

 " اسع   "حتى نعرب الفعل األمر 

 "  سع  يلم  "نأتي أواًل بالمضارع المجزوم منه ...  -1

... ـ فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة الفعل المضارعثم نعرب  -2

 بني على حذف حرف العلةم أمرفعل  "اسع   "نه فيكون إعراب األمر م
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 هؤالء الشباب جند اهلل :                          ............................................... -1

 : .........................................  "اهلل أعلم حيث يجعل رسالته  "قال تعالى   -2

 ......الجندي سالحه يف يده :  ......................................  -3

 اللذان يهتمان اآلن بالعلم مخلصان : .......................................... -4

 كان الجو أمس حاًرا : ...................................................... -5

 :  ............................................. "هذان خصمان اختصموا يف ربهم  "قال تعالى  -6

 نا فليس من ا :  .......................................................من غش -7

 

 ..............................من غشنا فليس من ا : ............................................... -1

 ...........................................................ال تصنعن المعروف يف غير أهله : ..... -2

 الممرضات يسهرن على راحة المرضى : ........................................................ -3

 ال تعصوا أمهاتكم ، فاألمهات يصنعن األجيال : ................................................ -4

 : ....................................................... "أطيعوين ما أطعت اهلل فيكم  "قال أبو بكر  -5

 اخلص يف عملك حتى يحبك الناس : .......................................................... -6

 ...............تاهلل ألتقين اهلل يف ديني حتى يرضى عني : ....................................... -7
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  اسًما معرًبا فيما يلياالسم المبني اجعل : 

 هذا المعلم يشرح الدرس بإخالص  -1

............................................................................................. 

 الذي يتقى ربه محبوب  -2

............................................................................................ 

 قابلت الذي أحبه  -3

........................................................................................... 

 هؤالء السارقون ماكرون  -4

.......................................................................................... 

  : اجعل الفعل المعرب مبنًيا فيما يلي والعكس 

..........................................................................أ ذاكر دروسي كل يوم قبل النوم :   

 ......على حجابهن : ...................................................................... تتحافظ الفتيا -2

 ...............................................................................ألذهبن إلى المدرسة باكًرا :  -3

 البنات يقرأن الكتب المفيدة : ............................................................................. -4

 لزم اجعل الجمل التالية للجمع وغير ما ي  : 

 ، وتسهر على راحتهم  الطبيبة تعالج المرضى .1

............................................................................................... 

 المهندس لم يكمل مشروعه ، ألنه متعب  .2

              ............................................................................................. 
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  .الفراشاتيالحقون  األطفال، يعدو فيها بالزائرينمليئة  حديقةخيال خصب، فبإمكانك أن تتخيل معي  ذان كنت  إ      

 لةبسهوالتسلق  ليستطيع كرة، وقد رمى من يده صغير  فتىاآلن شجرة تيٍن وسط الحديقة  يتسلقها  تخي ل   

 ذلك الفتى وقد تخيل .المشاكس للفتى، وقد انتبها يتحادثان رجالنصغيرا، وقف عند بابه  بيتارة ترى الشج وخلف .

 والرجالن يتحركان نحوه مسرعين لينقظاه .، قدميهسقط، فكسر  

  : أعرب ما تحته خط

................................................................................. : حديقة       

................................................................................. : األطفال      

................................................................................. : الفراشات     

.................................................................................:  فتى     

.................................................................................:  يستطيع     

................................................................................. : رجالن     

.................................................................................:  المشاكس     

.................................................................................:  قدميه     

  : استخرج

 ......................................................................... فعاًل معرًبا بعالمة أصلية وحددها : .1

 .........................................................................ا : مبعالمة فرعية وحدده فعلين معربين .2

......................................................................... 

 .........................................................................:  وبين نوعهما  اسمين مبنيين .3

......................................................................... 

 .........................................................................:   اسمين معربين .4
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تالنع
وغالبا هيكون بيكذب عليك "..أنت فيك صفة جميلة أوي أول كلمة تفتكرها لما حد يقولك "  النعت دي    

...  الصفة=  النعتالمهم    

  : النعت ده كلمة بتوصف كلمة قبلها .. زي لما أقول

 بخيل  رأيت رجل  – متقدمة المنتجةالدولة  - محبوب الكريمالولد 

وصفت = الولد بأنه كريم الكريم.. الكلمات اللي باألحمر هنلقيها وصفت كلمة قبلها ...  !!الحظت لو      

وصفت = رجل بأنه بخيل . وبخيلوصفت = الدولة بأنها منتجة ،  والمنتجة       

نـكـرة + كـرةنــ  -1     خلي بالك علشان       
معرفة + معرفةالنعت له شرطان .. إنه يبقى  ....         متخبطش في الحيط    

" ما صفة ؟بسأل عنه بــ "   -2

زي لما أقول :            علشان منزعلش من بعض . والزم الشرطين مع بعض " يا سمير"       

ا  –صدقة  الطيبةالكلمة  معجزة القرن اآللياإلنسان  – كثيرةحصد الفلح ثمار 

= كده الشرط األول تتحقق     معرفة، وجاء قبلها  معرفةإن الطيبة هنا  .. !!لو الحظت        

نعت" اإلجابة الطيبة = كده الشرط الثاني تحقق        = يبقى الطيبة  ما صفة الكلمة ؟ولما سألنا بـ "      

كده الشرط األول تتحقق      نكرة، وجاء قبلها  نكرةوكذلك كلمة كثيرة هنا      

نعت" اإلجابة كثيرة = كده الشرط الثاني تحقق         = يبقى كثيرة  ؟ الثمارما صفة ولما سألنا بـ "      

، يعنى لو اللي قبله مرفوع هو يبقى مرفوع يعرب زي اللي قبلهالنعت                  أه صح نسيت   

ولو اللي قبله منصوب هو يبقى منصوب وهكذا ...     

 الخاصةذهبت إلى مدرسة المنار    -  مصريهذا مواطن  -  فقيرايت رجل  رأ       

  اـيـقـف : نعت منصوب وعلمة نصبه الفتحة ر 

  مصري : نعت مرفوع وعلمة رفعه الضمة 

 الخاصة : نعت مجرور وعلمة جره الكسرة 

ما صفة ؟ما صفة ؟ما صفة ؟
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نعت الجملة 

فعلية اسمية 

الجمل بعد النكرات صفات 

( ... نعت جملة اسمية إذا الحظت ...!!  يف العمود األول ستجد كل الكلمات الملونة باألحمر ) 

 ةـــبــيـــا طـــهـــالقـــأخاة ــتــت فــرأي

 قـريـا عـــهـــيـــاضــــمة ـــر دولــصــم

 شرحه رائعاستمعت إلى معلم البارحة 

 مجموعة قوانين يضملكل بلد متحضر دستور 

 يــــحـــبـــه زمـــالؤه ـــد مـــهــــنــــدس أحـــمـ

 معاملة الناس يحسنصاحبت رجاًل يف السفر 

 ي عرفنا إنه نعت جملة اسمية ؟!!!!طبًعا عايز تسألني وايه ال

 _ح حالك يف الشروط دي كويس وركز اهلل يصل _ له ثالثة شروطنعت الجملة بصفة عامة  بص يا سيدي .!! 

؟ "ما صفة  "نسأل بــ  -3بعد هذا االسم     يكون هناك جملة أن  -2اسم نكرة     ابحث عن  -1

ثم ننظر  " فتاة "ة نبحث يف المثال األول عن اسم نكرة = ستجد كلموتعال نطبق هذه الشروط على األمثلة : 

 هذه جملة اسمية ، وإذا سألنا بما صفة ؟  "أخالقها طيبة  "بعدها أهناك جملة جديدة ؟ .... نعم هناك جملة 

 نعت جملة اسمية(             إذن              أخالقها طيبة ما صفة الفتاة ؟ ) 

وإذا سألنا  "ماضيها عريق  "ملة جاء بعده ج " بلد "وهكذا يف المثال الثاين ... هناك اسم نكرة 

 نعت جملة اسمية(           إذن            ماضيها عريق )  "ما صفة البلد ؟ 

 وإذا سألنا ما صفة المعلم ؟ "شرحه رائع  "جاء بعده جملة  "معلم  "ويف المثال األخير .... هناك اسم نكرة 

 ة اسميةنعت جمل(            إذن               شرحه رائع ) 

خلي بالك : مش شرط نعت الجملة يجي علطول بعد االسم النكرة ، ممكن يجي بعدها بكلمتين  أو ثالثة  عادي جدا جدا 
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 :ير المتصل بالكلمة األولى كما يفوالرابط يف نعت الجملة االسمية هو الضم   

 ه رائع (ــ) أخالقها طيبة  ــ ماضيها عريق ــ شرح

بعد الفعل وغالًبا ما يكون مستتًراورابط نعت الجملة الفعلية هو المضير الموجود                                    

 ( الرابط هنا مستتر تقديره هو يضم مجموعة كما يف:    )        

( الرابط هنا مستتر تقديره هو يحسن معاملة ، )  "يحبه  "( الرابط هنا ضمير الهاء الموجود يف   ه يحبـه زمالؤ)    

 والمقصود بالرابط هو الضمير العائد على المنعوت أو الموصوف 

ثم ننظر بعدها  " دستور "نبحث يف المثال األول عن اسم نكرة = ستجد كلمة : وإذا نظرنا إلى العمود الثاين 

هذه جملة فعلية ، وإذا سألنا بما صفة ؟  " يضم "جملة  أهناك جملة جديدة ؟ .... نعم هناك

) طبعا ألنه بدأ بفعل (    جملة فعليةنعت (   إذن ) يضم (             ما صفة الدستور ؟ )يضم مجموعة قوانين

لنا وإذا سأ " يحبه زمالؤه "جاء بعده جملة  "مهندس "وهكذا يف المثال الثاين  ... هناك اسمة نكرة 

 جملة فعليةنعت (   إذن             يحبه زمالؤه)  "ما صفة المهندس ؟ 

وإذا سألنا :  "يحسن  "جاء بعده جملة  " رجاًل  "ويف المثال األخير .... هناك اسم نكرة 

 جملة فعليةنعت (                يحسن(            إذن )  يحسن معاملة ما صفة الرجل ؟ ) 

اصح  للكالم 

 .. يف نعت الجملة الفعلية نأخذ ) الفعل ـ الفاعل ( فقط .... وإن كان الفاعل مستترا نأخذ ) الفعل ( فقط 

 ( قلنا أنهم نعت جملة فعلية دون باقي الجملة ألن الفاعل مستتر يضم ـ يحسن كما يف المثال السابق ) 

( زمالؤه؛ لذا ذكرناهما مع بعضهما ؛ ألن الفاعل موجود ) ( مكونه من الفعل والفاعل يحبه زمالؤه وجملة ) 

 ملحوظة

 ملحوظة
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  ال يوجد رابطيف نعت شبه الجملة 

األغصان  بينرأيت طائًرا  األصدقاء من أعز صاحبت صديًقا 

ر اج
 ومجرور

 ظرف

 لجملة ...لكن باختالف بسيط جدا ونفس الشروط التي تعلمناها مع نعت الجملة سنطبقها على شبه ا

 بعد االسم النكرة + جر وجرور أو ظرف ... كما يف األمثلة السابقة

يف شبه الجملة الظرف بنقول إن نعت شبه جملة ... )  "بين  "نعت شبه جملة ... وكذلك  "من أعز  "فـ 

 (ن مع بعت نعت شبه جملة  النعت هو الظرف من غير الكلمة اللي بعده ، لكن الجار والمجرور هما االثني

 إعرابه

( مرفوع    " طالب "طبًعا علشان المنعوت  )  : نعت جملة اسمية يف محل رفع حرصه كبير 

  "  هحرص "فرفعنا نعت  الجملة  ..... والرابط الضمير المتصل يف 

 (   منصوب؛ فنصبنا نعت الجملة " أًما "طبًعا علشان المنعوت  نصب )يف محل  فعلية: نعت  تعتني

 مستتر تقديره هووالرابط : 

شبه الجملة نعت 

هذا طالٌب حرصه كبير على العلم ــ رأيت أًما تعتني بصغارها 
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 نوعه عين النعت فيما يلي وبين  :

، وشخص يختلس مااًل أودع عنده ال فرق بين شخص يفشي سًرا اؤتمن عليه  -1

..................................................................................................... 

مصر وطن كبير يهتم بأبنائه  -2

..................................................................................................... 

البالد لكل بلد متحضر دستور دوره كبير يف  -3

.................................................................................................... 

قرأت كتاًبا من تأليف نجيب محفوظ  -4

.................................................................................................... 

ماهرة تعتني بالمريض عناية فائقةالطبيبة ال  -5

.................................................................................................... 

القرآن كتاب يهدي للحق الواضح  -6

.................................................................................................... 

يتمسك الطالب بمعلم مخلص شرحه رائع  -7

.................................................................................................... 

ودعت  صديًقا من أعز األصدقاء  -8

.................................................................................................... 

أصاحب صديًقا له أخالق كبيرة  -9
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  : أكمل بما هو مطلوب 

 (نعت جملة فعلية مدينة اإلسماعيلية مدينة  .......................................      )  -1

 ( مفردنعت أحب الطالبين  ...........................................                )  -2

 ( اسمية نعت جملة تاٍب  .............................................               ) قرأت ك -3

 (نعت جملة ال منفعة من أمٍة ..........................................                   )  -4

 (عت جملة نرحم اهلل امرأ  ............................................                 )  -5

  : حول النعت المفرد إلى نعت جملة والنعت الجملة إلى نعت مفرد 

 كتبت بقلم خطه جميل      ............................................................. -1

 واسع الحجرات  ..........................................................نسكن يف بيت  -2

 اب يهتمون بمصالحه ......................................................يتمسك الشعب بنو -3

 صاحبت رجاًل صادًقا يف قوله   ................................................................  -4

  : أعرب الجمل التالية 

 أثرها واضح  مساهمةً تساهم المرأة العاملة يف زيادة اإلنتاج  -1

 : .......................................... المرأة: ....................................................  همتسا     

 : ........................................... زيادة: ....................................................  العاملة     

 : ........................................ مساهمة........................................  : ............ اإلنتاج    

 : .......................................... واضح: .....................................................  أثرها     
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ي عرفون بتضحيتهم لها  أبناءفهم  المخلصينفضل تكاتف أبنائها بين األمم المتقدمة ب مكانتهااستعادت مصر  "

  " الزمنعلى تخطى الصعاب مهما داهمها  قادرةوتثبت للجميع أنها   ماضيه عريقووقفت تدافع عن تاريٍخ 

  أعرب ما تحته خط 

 ........................................................................................... : مكانتها  -1

 ...........................................................................................:  المخلصين -2

 ...........................................................................................:  أبناء -3

 ...........................................................................................:  قادرة -4

 ...........................................................................................:  الزمن -5

  : استخرج

 ................فعاًل مبنًيا وبين عالمة بنائه :  ................................................. -1

 فعاًل معرًبا بعالمة فرعية : ................................................................. -2

 فعاًل معرًبا بعالمة اصلية : ................................................................. -3

 .....................................نعت جملة فعلية وبين محله اإلعرابي : ............... -4

 نعت جملة اسمية وبين الرابط : ........................................................... -5

 ........................................... اسًما مبنًيا وبين نوعهاسًما معرًبا : .............................  -6

  أجب بما هو مطلوب : 

( اجعل االسم المبني اسًما معرًبا )                  "هذا الطالب البارع يف دراسته  "

...................................................................................  











 

 

 تدريب نحوى 
"إن الوطن توءم الروح ؛ فهو مهد الطفولة و مسرح النشأة ,عرف اإلنسان 

فيه نور الحياة ، و حرن فوق أرضه خطواته األولى ، فال عجب أن سرت 

محبته فى الدم ؛ فألدمت النفوس على التضحية فداء له ، و لم تتوان فى 

."العمل جاهدة له   

 أ- أعرب ما تحته خط :- 

........................................................................................... -الوطن :   

............................................................................................... -مهد :  

........................................................................................... -النفوس :  

 ب- عين من الفمرة السابمة :- 

...............................................................  -خبرا لحرف ناسخ و بين ونوعه :  

........................................................................... -فعال مجزوما و أعربه :   

................................................................................................ -حاال :  

...................................................................................... -مفعوال ألجله :  

.......................................................................... -اسما مبنيا و بين نوعه :  

....................................................................................... -مضافا إليه :  

....................................................................... -اسما معربا بعالمة أصلية :  

تر الكلمة التى ال تنتمى لمجموعتها فيما سبك .اللتان ( اخ –هو  –التى  –) هذه  -ج  

......................................................................................................... 

 د- تخير الصواب من بين الموسين :-

ظرف مكان مبني ( –مبتدأ  –حيث تجلس أجلس . حيث هنا   ) ظرف مكان منصوب -1  

من يفعل الخير يلك خيرا .  " من " هنا -2  

https://www.ta3lemkonline.com موقع تعليمك أونالين التعليميى



 

 

اسم موصول ( –اسم شرط  –) اسم استفهام    

معربة بعالمات فرعية ( –معربة بعالمات أصلية  –هذان و هاتان  أسماء    ) مبنية -3  

الكسر ( –السكون  –لابلت صديمي أمس .  " أمس "   ظرف زمان مبني علي ) الفتح -4  

ماذا ( –أى  –) كيف   -لمعربة :من أسماء االستفهام ا-5  

نافية ( –استفهامية  –و ما ربن بظالم للعبيد   "ما "   هنا  ) موصولة   -6  

إن األمهات عظيمات  " األمهات " اسم  -7  

مبنى ( –معرب بعالمة فرعية  –) معرب بعالمة أصلية    

 ه- إن الطالب الذى يجتهد يحبه المعلم . اجعل ما فوق الخط اسما معربا و غير ما يلزم 

 و- بين نوع " من " فى الجمل اآلتية :- 

من طلب العال سهر الليالي -1  

من بنى للعة لايتباى -2  

يحب الطفل من يعطف عليه-3  
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